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 تم إعداد ىذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة
 

 

 
 الكتاب : الجداوؿ الصغرى مختصر الطبقات الكبرى

 المؤلف : العالمة عبد اهلل بن اإلماـ الهادي الحسن بن يحيى القاسمي

العلم ولد  ( عامر الشعبي ىو عامر بن شراحيل الحميري الشعبي أبو عمرو الكوفي إماـ5)
لست سنين مضت من إمارة عمر، عن الوصي وابنيو الحسنين وزين العابدين وجابر وابن 

مسعود وأنس وكثير من الصحابة والتابعين، وعنو أبو إسحاؽ واألعمش والحكم والسفياناف 
وجابر الجعفي وأمم، قاؿ الشعبي: أدركت خمس مائة من أصحاب النبي صلى اهلل عليو وآلو 

كثر ومن كالمو: أحبب آؿ محمد وال تكن رافضيا، وثقو ابن معين وأبو زرعة، وسلم أو أ
وعداده في ثقات محدثي الشيعة، وقد غلط من قاؿ: إنَّو لم يسمع من الوصي، توفي سنة أربع 

 أو خمس ومائة، احتج بو الجماعة.
 )مح( عامر الهمداني، عن الشعبي، وعنو حجاج.

(2/59) 

 

 من اسمو عايذ
عايذ بن حبيب الكوفي بياع الهروي، عن عمر بن ذر وبكر بن ربيعة، وعن أبيو في )مح ط ش( 

رواية، وعنو عباد بن يعقوب ومحمد بن جميل وأحمد وإسحاؽ وغيرىم، وثقو ابن معين وابن 
حباف، وقاؿ أبو زرعة: صالح، عداد في ثقات محدثي الشيعة، وقد نالت منو النواصب، توفي 

 بو النسائي وابن ماجة.سنة تسعين ومائة، احتج 

(2/60) 

 

 من اسمو عباد
)ش( عباد بن أحمد العرزمي، عن عمو محمد بن عبد الرحمن، وعنو أبو بكر البزار والقاسم بن 



 جعفر بن أحمد الشامي الكوفي، وغيره، احتج بو الطبراني في الكبير.
 يم األسدي.)ؿ( عباد بن إسحاؽ، عن عبد الرحمن بن معاوية، وعنو إسماعيل بن إبراى

 )ط( عباد بن بشير الذراع التميمي، عن أبي إسحاؽ، وعنو يحيى بن محمد الدىقاف.
)ـ ش( عباد بن تميم بن زيد بن عاصم بن عزية األنصاري المازني تابعي مدني من مشاىير 

التابعين وثقاتهم، عن عبد اهلل بن زيد األنصاري وابن بشر وعويمر، وعنو الزىري وعبد اهلل بن 
بكر وغيرىما، قاؿ عباد: أنا يـو الخندؽ ابن سبع سنين، فأذكر أشياء، وثقو النسائي،  أبي

 احتج بو الجماعة.
)ش( عباد بن تميم، عن أبيو، وعنو عبيد اهلل بن عمر أو عبد اهلل بن أبي بكر، قاؿ في 

 الطبقات: ثقة من الثالثة، ىو األوؿ.
لحسن وثابت وقتادة، وعنو وكيع وإبراىيم )ط( عباد بن راشد التميمي البصري البزار، عن ا

وابن المبارؾ وىشيم، عده في الشافي من رجاؿ العدلية، وقاؿ أحمد: ثقة صالح صدوؽ، وقاؿ 
ابن معين وأبو حاتم: صالح وأنكر على البخاري إدخالو في الضعفاء، وقاؿ: يحوؿ من ىناؾ، 

 احتج بو الشيخاف واألربعة إالَّ الترمذي.
زياد بن موسى األسدي، عن ابن عيينة وغيره، وعنو عبد اهلل بن أحمد،  )ش قب( عباد بن

وعثماف بن أبي شيبة وغيرىما، قاؿ أبو داود: صدوؽ، كاف يتهم بالقدر، قلت: عداده في رجاؿ 
الشيعة ولذا قاؿ بن عدي: شيعي غاؿ، وقاؿ أبو حاتم: محلو الصدؽ، وقاؿ موسى بن إسحاؽ 

 ة إحدى وثالثين ومأتين.األنصاري: صدوؽ لعل وفاتو سن
عباد بن سعيد الجعفي، عن محمد بن عثماف حديث )أف اهلل عهد إليَّ في علي أنَّو راية الهدى( 

 الخ فأغاظ ذلك الذىبي.
عباد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي ىريرة، وعنو أخوه سعيد، قاؿ في التقريب: من الثالثة 

 مقبوؿ، احتج بو األربعة إال الترمذي.

(2/61) 

 

)ط ش( عباد بن صهيب البصري الكلبي، عن الصادؽ واألعمش وىشاـ، وعنو محمد بن 
شداد وأحمد بن عيسى وعلي بن سليماف ومحمد بن موسى، قاؿ يحيى: ىو أثبت من أبي 

عاصم النبيل، وقاؿ أبو داود: صدوؽ قدري، وقاؿ أحمد: ما كاف بصاحب كذب، توفي بعد 
 المأتين، وقد ناؿ منو بعضهم.

جا( عباد بن عباد بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة أبو معاوية العتكي البصري، عن عبد )



اهلل وعبيد اهلل ابني عمير وىشاـ ومجالد بن سعيد، وعنو عبيد اهلل بن موسى وقتيبة وأحمد، 
 وقاؿ: ال بأس بو، وثقو ابن معين والنسائي وابن خراش، توفي سنة إحدى وثمانين.

 عن يزيد بن ىاروف لعلو األوؿ. )ش( عباد بن عباد،
( عباد بن عبد اهلل بن الزبير األسدي الكوفي، عن أبيو، وعائشة وأسماء، وعن الوصي أيضاً، 3)

وعنو ابنو يحيى وىشاـ ومحمد ويحيى ابنا جعفر، وثقو ابن حباف والنسائي، واحتج بو 
 الجماعة.

ـ، وعنو المنهاؿ بن عمرو، وثقو )مح( عباد بن عبد اهلل األسدي الكوفي، عن علي عليو السال
 ابن حباف، وعداده في ثقات محدثي الشيعة، احتج بو الترمذي في الخصائص.

)قب( عباد بن عبد الصمد أبو معمر البصري، عن أنس بن مالك، وعنو كامل بن طلحة ومؤمل 
 بن عبد الرحمن وسهل بن صالح، عداده في ثقات الشيعة عامة ما يرويو في فضائل الوصي،

: غاؿ في التشيع وضعفوه بذلك.  وقاؿ الخصـو
 )ـ( عباد بن عمرو التيمي، عن عبد اهلل بن موسى، وعنو أبو بكر الدينوري.

)جا( عباد بن علي أو بن أبي علي، عن أبي حاـز حديث منكر )ويل لألمراء( الخ، وعنو حماد 
 بن زيد، قاؿ ابن القطاف لم تثبت عدالتو.

ي، عن أسد بن روبة، وعنو أبو بكر الدينوري، وقد تقدـ فلعلو بكر )ـ( عباد بن عمرو الدينور 
 بن عبد الرحمن.

(2/62) 

 

)مح ـ ش( عباد بن العواـ بن عمر بن عبد اهلل أبو سهل الكالبي الواسطي، عن حجاج وعمر 
بن عامر وجماعة، وعنو محمد بن جميل ومصبح بن الهلقاـ وعباد بن يعقوب، وعدة وثقو أبو 

ى وأبو داود وابن سعد، قاؿ في التذكرة متفق على اإلحتجاج بو، عداده في ثقات حاتم ويحي
محدثي الشيعة خرج مع إبراىيم بن عبد اهلل، وكاف رئيساً على جماعة، توفي سنة خمس 

 وثمانين، احتج بو الجماعة.
)ط( عباد بن فضيل، عن سعيد بن عبيد، وعنو محمد بن منصور والصواب عباد، عن ابن 

 وعنو محمد وىو ابن يعقوب الرواجني. فضيل،
)مح( عباد بن قيس، عن عثماف األعرج، وعنو حمزة بن ربيعة، قاؿ موالنا: والصواب عباد بن 

زياد األسدي، عن قيس بن الربيع وغيره، قاؿ ابن عدي: شيعي غاٍؿ، وقاؿ أبو حاتم: محلو 
بأس بو، عداده في  الصدؽ، وقاؿ موسى بن إسحاؽ األنصاري: صدوؽ، وقاؿ الذىبي: ال



 ثقات محدثي الشيعة، إالَّ أف صاـر الدين سماه عبادة، توفي سنة إحدى وثالثين ومأتين.
)ط( عباد بن كثير الثقفي البصري، عن زيد بن علي والثوري وأبي الزبير ويحيى بن كثير وخلق  

ر بن عبد كثير، وعنو إبراىيم بن طهماف وضمرة بن ربيعة والضحاؾ بن مخلد وخلق، قاؿ جري
الحميد: كاف شيخاً صالحاً عدلو الذىبي أحاديثاً لو في أكثرىا متابعة وضعفو األكثر، احتج بو 

أبو داود وابن ماجة، وأبو يعلى والطبراني في الكبير، قلت: كاف عدلي المذىب، ذكره 
الّلو  المنصور باهلل، فال يالـ الحشوية على غمزة، ومع ذلك فهو قاضي البصرة إلبراىيم بن عبد

 عليو السالـ.
 ش( عباد بن كثير، عن أبي الزناد، وعنو أبو سعيد البقاؿ، الظاىر أنَّو األوؿ. 3)
( عباد بن منصور أبو سلمة الناجي، عن القاسم بن محمد وأبي رجاء العطاردي، وعنو شعبة 3)

ػ يعني القدر ػ والثوري ووكيع وغيرىم، قاؿ القطاف: ثقة ال ينبغي أف يترؾ حديثو لرأي أخطاء فيو 
وكذلك عده في الشافي من العدلية وىو من علماء الشيعة، توفي سنة اثنتين وخمسين ومائة، 

 احتج بو األربعة والبخاري تعليقاً.

(2/63) 

 

 )ش( عباد بن منصور، عن الحسن لعلو األوؿ.
جاء )ـ( عباد بن ميسرة التميمي المنقري البصري المؤدب، عن الحسن وبن المنكدر وأبي ر 

العطاردي وأبو داود الطيالسي ووكيع وموسى بن إسماعيل، قاؿ ابن معين في رواية: ال بأس بو، 
 احتج بو النسائي.

)ط ش( عباد والدابي ىبيرة، قاؿ في الخالصة والكاشف: صحابي، وعنو ابناه يحيى وإبراىيم، 
 احتج بو ابن ماجة، وىو عباد بن شيباف األسلمي، واهلل أعلم.

لوي محيط قب( عباد بن يعقوب الرواجني شيخ الشيعة أبو سعيد عن الحسين ؽ ع 5)نص 
بن زيد وابن أبي يحيى وشريك وخلق، وعنو )مح( والبخاري والترمذي وابن ماجة وخلق، وثقو 

أبو حاتم، وقاؿ الدار قطني والذىبي: صدوؽ، عداده في رجاؿ الزيدية وأحد ثقات محدثي 
النواصب فيو، توفي سنة خمسين ومأتين وكل ماورد عباد غير  الشيعة وال التفات إلى ما قالو

 مضاؼ، وعنو محمد بن منصور فهو ابن يعقوب.
 )ط( عباد، عن زيد بن ثابت وابن الحنفية ىو ابن شيباف.

 )ط( عباد عن ابن جريح ىو ابن كثير.

(2/64) 



 

 من اسمو عبادة
ن الربيع، وعنو محمد بن أبي )ش جا( عبادة بن زياد األسدي، عن يحيى بن العلى وقيس ب

 عثماف، قاؿ في التهذيب: بحذؼ الهاء وقد مر.
)مح( عبادة بن مسلم الفزاري البصري، عن الحسن وجبير بن أبي سليماف، ونفيع بن الحارث، 

وعنو الثوري وعبد اهلل بن نمير وأبو داود الطيالسي وأبو عاصم، وثقو ابن معين والنسائي، 
أبو داود: ال بأس بو، عداده في ثقات محدثي الشيعة، احتج بو  وصحح لو الترمذي، وقاؿ

 البخاري في األدب واألربعة.
)نص مح ش( عبادة بن ُنَسي الكندي األزدي قاض األردف أياـ ىشاـ، عن عبادة وشداد بن 

أوس والخدري وغيرىم، وعنو الوضين بن عطاء وبرد بن سناف ومكحوؿ بن محمد، وثقو أحمد 
 ي والعجلي، توفي سنة ثماف عشرة ومائة، احتج بو األربعة.ويحيى والنسائ

)ـ ف( عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن جده وأبيو وجابر، وعنو يعقوب بن مجاىد، 
 ويحيى بن سعيد وابن إسحاؽ وثقو أبو زرعة والنسائي، احتج بو الستة إالَّ الترمذي.

 ة، وعنو المرادي.)مح( عبادة بن زياد األزدي، عن كادح بن رحم
)ش( عبادة، عن ابن عباس، وعنو األعمش، قاؿ موالنا: لعلو عبادة بن نسيب أبو الوضين، عن 

 الوصي، وعنو بديل، وثقو ابن معين، كاف على شرطة أمير المؤمنين.
 )ـ( عبادة، عن جعفر بن إياس.

 )ـ( عبادة، عن حارث بن عمراف، وعنو المرادي والصواب عباد بن يعقوب.

(2/65) 

 

 من اسمو العباس
)علوي( العباس بن أحمد بن محمود الرازي، عن الطحاوي، وعنو عبد اهلل بن جعفر البخاري، 

 (.343قاؿ قدـ علينا سنة )
 )ش( العباس بن أحمد بن حساف، عن كثير الحذاء، وعنو أبو الشيخ.

بن أبي  )ط( العباس بن إسحاؽ بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي
 طالب، كاف ممن ال ينازع في فضلو، عن أبائو، وعنو ولده إسحاؽ استشهد في أياـ المقتدر.

)جا ش ؿ( العباس بن بكار الضبي البصري، عن عيسى بن يزيد وغيره، وعنو حسن بن علي بن 
زكريا، قاؿ موالنا الذي يظهر لي أنَّو من الشيعة، روى حديث غضوا أبصاركم حتى تمر فاطمة 



 ضو النواصب.فع
 )ش( العباس بن حماد بن فضالة، عن عمرو بن الحارث، وعنو عبد الرحمن العطار.

)ش( عباد بن ذريح الكلبي الكوفي، عن شريح القاضي والشعبي وكميل بن زياد، وعنو شريك 
وقيس بن الربيع وأخوه فضيل بن ذريح، وثقو ابن معين، وقاؿ أحمد: صالح ، احتج بو أبو 

 جو.داود وابن ما
( العباس بن سهل بن سعد الساعدي األنصاري، عن أبيو وأبي أسيد الساعدي وأبي قتادة 2)

وغيرىم، وعنو محمد بن عمر وابن عطاء وَعْمرو بن يحيى المازني وفليح وابن إسحاؽ، وثقو 
 ابن معين والنسائي، توفي سنة بضع عشرة ومائة، احتج بو الستة إالَّ النسائي.

لرحمن بن مينا األشجعي الحجازي، عن ابن المسيب وأبي سلمة وعنو ابن )ط( عباس بن عبد ا
 جريح وابن إسحاؽ، وثقو ابن حباف، قاؿ في الكاشف: صالح، احتج بو ابن ماجة.

 )ط( العباس بن عبد الرحمن، عن حكيم بن حزاـ، وعنو محمد بن عبد اهلل الشعيثي.
 وسليماف بن قرف، وعنو محمد بن مرواف.)ش( العباس بن عبد اهلل الحريز، عن جابر بن الحر 

 )جا ش( العباس بن عبد العزيز السدي، عن عبد العزيز بن الخطاب، وعنو العقيقي.
)ـ( العباس بن عبيداهلل، أو عبد الّلو بن العباس بن عبدالمطلب، عن الفضل بن العباس، وعنو 

 ائي وأبو داود.محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، وثقو ابن حباف، واحتج بو النس

(2/66) 

 

 )مح ش( العباس بن علي بن أبي طالب سيداً فاضالً استشهد مع أخيو الحسين السبط.
)ط( العباس بن عيسى العقيلي، عن محمد بن علي بن خلف، وعنو إسماعيل بن محمد بن 

 صالح العجلي.
السي وأبي )ط( العباس بن الفرج الرياشي أبو الفضل البصري النحوي، عن أبي داود الطي

عاصم النبيل وأبي األحوص، وعنو أبو داود ومحمد بن العباس الزيدي وغيرىما، وثقو ابن حباف 
والخطيب، قاؿ في الكاشف: رأس في العربية قتل سنة سبع وخمسين ومأتين، احتج بو أبو 

 داود.
 )قب ش( العباس بن الفضل بن يوسف األسفاطي، عن حسين بن نصر وغيره، وعنو الطبراني.

ش( العباس بن محمد بن حاتم بن واقد أبو الفضل الدوري الهاشمي موالىم عن الفضل بن  2)
دكين وأحمد ويحيى وخلق، وعنو عبداهلل بن أحمد واألربعة وغيرىم، قاؿ أبو حاتم: صدوؽ، 

وقاؿ محمد بن يعقوب األصم لم أر في مشائخي أحسن حديثاً منو، ووثقو النسائي وفي 



 توفي سنة إحدى وتسعين ومأتين. الكاشف وزاد حافظ،
 )ش( عباس بن محمد بن حيوة، روى عنو أحمد بن محمد العقيقي.

)ط( العباس بن محمد الدامغاني، عن علي بن الحسين الكرخي، وعنو محمد بن القاسم بن 
 شريح.

 )ؿ( العباس بن محمد بن أبي حكيم أبو الفضل، عن محمد بن زكريا الغالبي، وعنو السيلقي.
( العباس بن محمد، عن محمد بن زياد وغيره، وعنو محمد بن زكريا الغالبي، لعلو )ط ؿ

 الدوري واهلل أعلم.
)ش ؽ( العباس بن الوليد بن مزيد العدوي البيروتي أبو الفضل، عن أبيو وابن المبارؾ وغيرىما، 

حمد بن وعنو أبو داود والنسائي وأبو زرعة وأبو حاتم، قاؿ النسائي: ليس بو بأس، وقاؿ م
 يوسف الطباع: ذاؾ شيخ صدوؽ مسلم، توفي سنة إحدى وسبعين ومأتين.

)ش( عباس بن الوليد بن نصر النرسي أبو الفضل البصري، عن أبي عوانة والحمادين، وعنو 
 البخاري ومسلم وثقو ابن حباف، توفي سنة ثماف وثالثين ومأتين.

حيى بن أبي طالب، وعنو أبو بكر )ش( العباس بن يوسف بن يزيد الشكلي أبو الفضل، عن ي
 القطيعي.
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 )ش( العباس، عن أبي عاصم، وعنو محمد بن العباس بن مقاتل.
 )ش( العباس األسفاطي، عن أحمد بن يونس، وعنو المرشد.
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 من اسمو عباءة
عبادة بن كليب، عن جويرية بن أسماء، وعنو أبو كريب، قاؿ أبو حاتم: صدوؽ، عداده في 

 ثقات محدثي الشيعة.
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 من اسمو عباية
)مح ش( عباية بن ربعي األسدي، عن علي وأبي أيوب وابن عباس، وعنو سعيد أو محمد بن 

طريف، روى قوؿ علي عليو السالـ أنا قسيم النار فأغاظ النواصب وأنكروه، عداده في ثقات 
 محدثي الشيعة.
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 من اسمو عْبثر
القاسم أبو زبيد الزبيدي الكوفي، عن األعمش ومطرؼ والثوري وغيرىم، )مح ـ ش( عبثر بن 

وعنو مصبح بن الهلقاـ ويحيى بن آدـ وابن أبي شيبة، وخلق، قاؿ أبو حاتم: صدوؽ، ووثقو 
 ابن معين، توفي سنة ثماف وسبعين ومائة، احتج بو الجاعة.
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 من اسمو عبداف
التصانيف، عن أبي بكر، وعثماف ابني أبي شيبة  )ط ش( عبداف بن أحمد الجواليقي صاحب

وىشاـ بن عمار وغيرىم، وعنو أبو القاسم الطبراني، ونافع وحمزة الكناني وابن حباف وآخروف، 
قاؿ أبو علي النيسابوري: ما رأيت أحفظ منو، وقاؿ في التذكرة: لو غلط وىو يسير، وىو 

 صدوؽ، توفي سنة ست وثالثمائة.
بن عيسى المروزي، ذكره اإلماـ في رجاؿ المرشد باهلل، وترجم لو في  )ش( عبداف بن محمد

 الجامع الوجيز، وقاؿ: توفي سنة ثالث وتسعين ومائتين.

(2/72) 

 

 من اسمو عبد اهلل
)ش( عبد اهلل بن إبراىيم بن أيوب بن ماسي ػ بمهملة ػ البزار، عن أبي مسلم الكجي ويوسف 

ن أبي شيبة، وغيرىم، وعنو محمد بن أبي الفوارس بن يعقوب القاضي ومحمد بن عثماف ب
وإبراىيم بن عمر البرمكي، وعلي بن حسن الدقاؽ وغيرىم، ووثقو في اإلكماؿ وابن أبي 

 الفوارس، وقاؿ الخطيب والبرقاني: كاف ثقة ثبت، توفي سنة تسع وستين وثالثمائة.



أحمد بن محمد بن الحسن  )قب( عبد اهلل بن إبراىيم بن محمد بن تميم اليامي القاضي، عن
 وعنو عبد الواحد بن بن علي البزار.

 )محيط( عبد الّلو بن إبراىيم، عن علي بن أبي علي، وعنو: سعيد بن أبي مالك.
 )ش( عبد الّلو بن إبراىيم بن الخطوط، روى عنو أيوب.

فر بن أبي )ؽ( عبد الّلو بن إبراىيم الزينبي بن إبراىيم بن محمد بن علي بن عبد الّلو بن جع
طالب، عن أحمد بن الحسين الصوفي الصغير، وعنو علي بن محسن التنوخي وإبراىيم بن عمر 

 البرمكي.
)مح في الذكر ش( عبد اهلل بن إبراىيم بن أبي عمرو الغفاري أبومحمد المديني، عن أبيو وابن 

اشي وغيرىم، المنكدر والحسن بن زيد، وعنو سلمة بن شبيب والحسن بن عرفة وأبو قالبة الرق
 يروي في فضائل اآلؿ، وقد ضعف، احتج بو مسلم والترمذي، ذكره في الخالصة.

)مح( عبد اهلل بن األجلح، يحيى بن عبد اهلل الكندي أبو محمد الكوفي، عن أبيو واألعمش 
وىشاـ، وعنو النفيلي وإبراىيم بن موسى وإبراىيم، قاؿ أبو حاتم: ال بأس بو، احتج بو الترمذي 

 ماجة.وابن 
)ط( عبد اهلل بن أحمد بن إسحاؽ أبو العباس الصفدي، عن عبيد اهلل بن ىشاـ، وعنو ابن 

 عدي الحافظ.
)جا ف( عبد اهلل بن أحمد بن إسحاؽ المصري أبو محمد، عن الربيع المرادي وغيره، وعنو 

 عبد اهلل بن أحمد الفارسي.
بن سليماف، وعنو عبيد اهلل بن  )ف( عبد اهلل بن أحمد بن ثابت البزار، عن محمد بن عمرو

 أحمد المقرئ.
 )ؿ( عبد اهلل بن أحمد بن إسحاؽ األنباري القاضي أبو محمد، عن أبيو، وعنو السيلقي.
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)ش( عبد اهلل بن أحمد بن الحسن المختار، عن إسحاؽ بن منصور، وعنو إسحاؽ بن أحمد 
 الفارسي.

بد الرحمن الشيباني البغدادي، عن أبيو وغيره، )ط ش جا( عبد اهلل بن أحمد بن حنبل أبو ع
وعنو النسائي وأبو القاسم البغوي وابن صاعد وغيرىم، قاؿ الخطيب: كاف ثقًة ثبتاً فهماً وأثنى 

 عليو غيره لو جاللة، توفي سنة تسعين ومأتين، احتج بو النسائي.
 داود. )ط( عبد اهلل بن أحمد بن سوادة، عن إسماعيل بن موسى، وعنو محمد بن



)جا( عبد اهلل بن أحمد بن عامر الطائي أبو القاسم البصري، عن أبيو صحيفة علي بن موسى، 
وعنو بكر بن محمد بن عبد اهلل بن جعدة العباسي وأبو أحمد العسكري، قاؿ الذىبي: روى 
نسخة موضوعة باطلة ما تنفك عن وضعو أو وضع أبيو، قاؿ موالنا: انظر إلى ىذا الكذب 

لى اهلل وعلى رسولو، وإف ىذه النسخة قد رواىا األئمة الثقات وغيرىم من سائر الصريح ع
العلماء، وممن رواىا المنصور باهلل عبد اهلل بن حمزة وأخرج منها أحاديث في الشافي والمرشد 

باهلل وأبو طالب والجرجاني، ومن غيرىم كابن المغازلي وغيره اىػ. والكنجي في مناقبو والفقيو 
سيد عباس بن علي الموسوي والسيوطي وهلل القائل: فهل قمٌر من نبحة الكلب حميد وال

 واجم، توفي عبد اهلل سنة أربع وعشرين وثالثمائة.
 )ط( عبد اهلل بن أحمد بن عقبة األسدي، عن عبد الرحمن بن القاسم، وعنو أبو الشيخ.

إبراىيم الكناني، وعنو  )ش( عبد اهلل بن أحمد بن علي المقرئ أبو الفضل الكوفي، عن عمر بن
 المرشد والسماف.

 )مح( عبد اهلل بن أحمد بن عيسى والصواب: علي بن أحمد وسيأتي إنشاء اهلل.
)ش( عبد اهلل بن أحمد التمار أبو محمد يعرؼ ببرغوث، عن البغوي، وعنو أبو القاسم 

 التنوخي.
ىاروف الهاروني، كاف  )ط( عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن سالـ، عن أبيو، وعنو الحسين بن

 أحد أعياف الناصر، ثم الداعي، وكاف عالماً ديناً ورعاً، توفي بعد العشر والثالث المائة.
)كم( عبد اهلل بن أحمد الميكالي األمير أبو الفضل شيخ الحاكم الجشمي، عن أبي عمر بن 

 حمداف.
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 وعنو أسلم. )قب( عبد اهلل بن أحمد بن أبي ميسرة، عن سعيد بن منصور،
)ـ ش( عبد اهلل بن أحمد بن أبي مرة كذا في شرح التجريد واألمالي، عن عثماف بن أبي 

 اليماف، وعنو محمد بن عمر الدينوري وغيره.
 )ؿ( عبد اهلل بن أحمد األنباري أبو محمد القاضي، عن أبيو، وعنو السيلقي.

ه، وعنو حسن بن عبد اهلل أبو )مح جا( عبد اهلل بن أحمد بن موسى، عن عمرو بن مالك وغير 
 أحمد العسكري.

 )ش( عبد اهلل بن أحمد، عن أبي موسى األنصاري، ىو ابن حنبل.
 )جا( عبد اهلل بن أحمد بن ىاروف بن معروؼ، وعنو محمد بن عبداف.



( عبد الّلو بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن أبو محمد األزدي الكوفي، عن أبيو واألعمش 3)
الثوري وشعبة. وعنو: ابن المبارؾ وأحمد وابنا أبي شيبة وغيرىم. قاؿ ابن معين: وابن جريج و 

 ثقة في كل شيء. وقاؿ أبو حاتم: ثقة ثبت، توفي سنة اثنتين وتسعين ومائة، احتج بو الجماعة.
 )ش( عبد الّلو بن أسامة، عن عوف، وعنو أحمد بن داود.

فر البغدادي الناقد، عن روح بن عبادة، ( عبد اهلل بن إسحاؽ بن محمد الواسطي أبو جع2)
 وعنو ابن ماجة، وثقو ابن حباف.

)جا( عبد اهلل بن إسحاؽ الجعفري، عن حسين بن عبد الحميد، وعنو ىاروف بن موسى 
 الفروي.

)ش( عبد اهلل بن إسحاؽ المروزي أبو أحمد الجرجاني، عن إبراىيم بن راشد، وعنو الدار 
 وأشار إلى ضعفو.قطني، قاؿ الذىبي: كتبت عنو 

 )ش( عبد اهلل بن إسحاؽ المدائني، عن محمد بن إبراىيم، وعنو عبد اهلل بن محمد.
 )ش( عبد اهلل بن إسحاؽ بن يوسف، عن أبيو، وعنو أبو الشيخ.

 )قب( عبد اهلل بن إسحاؽ، عن محمد بن يوسف الصباغ، وعنو الحسن بن أحمد.
 و.)ف( عبد اهلل بن أسعد بن زرارة، روى عن أبي

)قب( عبد اهلل بن أسعد أبو القاسم، عن القاضي المحاملي، وعن عبد الوىاب بن علي 
 الواسطي.
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)ـ( عبد اهلل بن أبي أويس، ىو عبد اهلل بن أويس بن مالك بن أبي عامر األصبحي المدني، عن 
يرىم، وثقو الصادؽ وابن المنكدر وغيرىما، وعنو ابناه أبو بكر وإسماعيل والحسين بن زيد وغ

أحمد، وفي رواية، عن يحيى ثقة، وقاؿ يعقوب وابن أبي شيبة: صدوؽ صالح الحديث وإلى 
الضعف ما ىو وقاؿ ابن عدي: يكتب حديثو، توفي سنة ست وتسعين ومائة، احتج بو مسلم 

 واألربعة.
نو )ـ( عبد اهلل بن أيوب بن أبي عالج الموصلي، عن ابن عيينة ومالك ويونس، وعن أبيو، وع

سفياف بن ىاروف القاضي وغيره، روى حديث ابن عمر من اشترى ثوباً بعشر دراىم في ثمنو 
درىم حراـ لم تقبل لو صالة، قاؿ الذىبي: كذب، قلت: اعتمده األئمة وصححوه، قاؿ موالنا: 

 وثقو المؤيد باهلل.
لؤ وغيره، )ط( عبد اهلل بن أيوب المخزومي، عن الفضل بن غانم، وعنو علي بن محمد بن لؤ 



 قاؿ الذىبي: ىو المحدث، توفي سنة خمس وستين ومأتين.
)ـ( عبد اهلل بن باباه أو ابن بابيو المكي، عن ابن عمر وغيره، وعنو قتادة وأبو الزبير وغيرىما، 

 وثقو النسائي، احتج بو الستة إالَّ البخاري.
عثماف وعبد الرحمن بن  )جا( عبد اهلل بن بحير أبو وائل الصنعاني اليماني، عن ىاني مولى

 يزيد، وعنو عبد الرزاؽ وإبراىيم بن خالد، وثقو ابن معين، واحتج بو األربعة إالَّ النسائي.
)ـ( عبد اهلل بن بدر السحيمي اليامي، عن ابن عمر وقيس بن طلق، وعنو سبطو مالـز بن عمر 

 ومحمد بن جابر اليامي، وثقو ابن معين وأبو زرعة، احتج بو األربعة.
)ـ مح ش( عبد اهلل بن بريدة بن حصيب األسلمي أبو سهل قاضي مرو، وعن أبيو وابن عباس 
وعمراف بن حصين وعائشة وغيرىم من الصحابة والتابعين، وعنو الشعبي وعطاء بن أبي سليم 

وقتادة وخلق، وثقو يحيى وأبو حاتم والعجلي، توفي سنة خمس عشرة ومائة، احتج بو 
 الجماعة.

 بن بسر السكسكي أبو سعيد البصري، عن أبي أمامة وخالد بن حمداف وغيرىما، )ط( عبد اهلل
وعنو محمد بن حمراف وصفواف بن عمرو وغيرىما، وثقو ابن حباف، احتج بو الترمذي وابن 

 ماجة.
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)ط( عبد اهلل بن بشر بن التيهاف اليربوعي موالىم الكوفي، عن أبي إسحاؽ واألعمش والزىري 
وعنو معتمر بن سليماف وجعفر بن برقاف وعبد السالـ بن حرب، وثقو ابن معين  وغيرىم،

 والنسائي وابن حباف وابن عدي، واحتج بو النسائي وابن ماجة.
)ـ( عبد اهلل بن بشر بن مجالد بن نصر البجلي أبو محمد، عن ابن عقدة، وعنو زيد بن علي 

 النجار.
، وعنو قيس بن الربيع، قاؿ موالنا: لعلو عبد اهلل )مح( عبد اهلل بن بشير، عن حبيب بن جبلة

 بن بشر الخثعمي الكوفي، وثقو ابن حباف، وقاؿ الذىبي صدوؽ، احتج بو النسائي وابن ماجة.
)ط( عبد اهلل بن أبي بصيرة العبدي الكوفي، عن أبيو وأُِبّي بن كعب، وعنو أبو إسحاؽ، وثقو 

 الترمذي. العجلي وابن حباف، احتج بو األربعة إالَّ 
جا( عبد اهلل بن بكر بن حبيب السهمي الباىلي أبو وىب البصري، عن حميد الطويل  2)

وسفياف بن ربيعة وغيرىما، وعنو أبو بكر بن أبي شيبة وزىير بن حرب وغيرىما، وثقو أحمد 
 وابن معين وابن سعد، توفي سنة ست أو سبع أو ثماف ومأتين، احتج بو الجماعة.



بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حـز أبو محمد المدني، عن أبيو وأنس  )مح ـ( عبد اهلل
وغيرىما، وعنو السفياناف والزىري وحماد بن سلمة، وثقو النسائي وابن سعد، وقاؿ أحمد: 

 حديثو شفاء، وقاؿ مالك: صدوؽ، توفي سنة خمس وثالثين ومائة، احتج بو الجماعة.
، وعنو حسين بن أبي جعفر البطناني.  )ف( عبد اهلل بن أبي بكر، عن ربيعة بن  كلثـو

)ط( عبد اهلل بن أبي بكر بن السكن بن الفضل العتكي أبو عبد الرحمن البصري، عن شعبة 
، وعنو البخاري في التاريخ، وأبو حاتم، وقاؿ: صدوؽ، ووثقو ابن حباف، توفي  وجرير بن حاـز

 سنة أربع وعشرين ومأتين.
أخيو عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث  )مح( عبد اهلل بن أبي بكر، عن

 المخزومي المدني، عن أبيو، وعنو الزىري وسفياف، احتج بو النسائي وابن ماجة.
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( عبد اهلل بن بكير الغنوي الكوفي، عن وىب بن حباف وحماد بن بشير ومحمد بن سوقة، 2)
ؿ أبو حاتم: كاف من عتق الشيعة، وقاؿ وعنو علي بن معبد والحسن بن علي بن فضالة، قا

 الساجي: من أىل الصدؽ، وليس بقوي، قاؿ موالنا: وثقو المؤيد باهلل.
 )مح( عبد اهلل بن جبر، عن أنس بن مالك، وعنو عبد اهلل بن عيسى.

 )مح( عبد اهلل بن جبير والصواب حنين وسيأتي.
وعنو يحيى بن زكريا، ىو من رجاؿ  )مح( عبد اهلل بن جبلة بن حباف، عن حسن بن عبد الكريم،

 الميزاف.
)ط ش( عبد اهلل بن الجراح الكهستاني التميمي، عن عبد اهلل بن بكر السهمي، وابن عيينة 

وشريك وحماد بن زيد وابن المبارؾ، وعنو أبو داود وابن ماجة والنسائي ووثقاه وغيرىم، توفي 
 سنة سبع وثالثين ومأتين.
األسلمي، عن أبيو، وعنو عبد اهلل بن محمد بن عقيل، وثقو ابن  )مح ـ( عبد اهلل بن جرىد

 حباف، وقاؿ في الكاشف: مستورًا، احتج بو الترمذي.
 )مح( عبد اهلل بن جرير، عن محمد بن عمر بن علي، وعنو عباد.

)ؿ( عبد اهلل بن جعفر بن درستويو النحوي أبو محمد، عن علي بن عبد العزيز، وعنو الدار 
 ، قاؿ الخطيب: من كبار المحدثين وفقهاؤىم، توفي سنة سبع وأربعين وثالث مائة.قطني وغيره

)مح ط( عبد اهلل بن جعفر الصادؽ، عن أبيو، وعنو محمد بن منصور بواسطة أخيو محمد أو 
موسى خرج مع النفس الزكية وىو وأخوه أوؿ من قُِتال في المسودة وأعطيا بيعتهما مختارين 



 متفردين إلى اهلل.
ش( عبد الّلو بن جعفر بن حباف أبو محمد، عن أبي بكر البزار، وعنو محمد بن عبد الّلو )

 الصالحاني، أىملو موالنا.
 )محيط( عبد اهلل بن جعفر بن فارس، عن أحمد بن يونس، وعنو عبد الجبار القاضي.

 )محيط( عبد اهلل بن جعفر، عن حزاـ بن عثماف، وعنو محمد بن الصباح.

(2/78) 

 

ؽ( عبد اهلل بن جعفر بن نجيح السعدي موالىم المدني، عن أبي الزناد وابن عجالف وزيد )ش 
بن أسلم وغيرىم، وعنو قتيبة بن سعيد وإسماعيل بن جعفر وخباب بن ىالؿ وغيرىم، ىو والد 

علي بن المديني حدث عنو بآخره، خرج مع إبراىيم بن عبد اهلل وقاـ في عسكره وذكرىم 
في المقاتل: وىو ثقة من وجوه محدثي الحجاز، قاؿ موالنا: فعرفت أنَّو بحديث طويل، قاؿ 

 من رجاؿ الزيدية، توفي سنة سبعين ومائة، احتج بو الترمذي وابن ماجة.
 )ط( عبد الّلو بن جعفر الباب شامي، عن عمر بن محمد، وعنو أبو العباس، لعلو اآلتي.

و الشافعي، عن محمد بن عبد اهلل بن غزواف، )ط( عبد اهلل بن جعفر الحضرمي أبو العباس الفقي
 وعنو أبو العباس الحسني، قيل: توفي سنة عشرين ثالث مائة. ذكره في اإلكماؿ.

 )ط( عبد اهلل بن جعفر الحميري، عن ىاروف بن مسلم، وعنو حمزة بن قاسم العلوي.
 )ط( عبد اهلل بن جعفر المخزومي، عن عوف، وعنو عبد العزيز بن عمراف.

 ( عبد اهلل بن جعفر، عن يونس، وعنو أبو الشيخ.)ـ ش
)محيط( عبد اهلل بن جعفر بن ىر، عن عبد اهلل بن الحسن بن الحسن، وعنو محمد بن 

 إسماعيل الجعفري.
 )ش( عبد اهلل بن جنادة، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، وعنو يحيى بن أيوب.

 حمد بن عيسى.)مح ط( عبد اهلل بن جندب، عن أبيو، وعنو أبو الطاىر أ
)مح( عبد اهلل بن أبي جعفر الرازي، عن أبيو وابن جريح وشعبة وغيرىم، وعنو سفياف بن وكيع 

 وولده محمد وإبراىيم بن موسى، وثقو أبو زرعة وأبو حاتم وابن حباف، احتج بو أبو داود.
وعنو علي )علوي( عبد اهلل بن جعفر النجار أبو القاسم الفقيو، عن العباس بن أحمد الرازي، 

 بن محمد بن بياف.
)مح( عبد اهلل بن الجهم أبو عبد الرحمن الرازي، عن عمرو بن قيس وزكريا بن سالـ وابن 



المبارؾ، وعنو أحمد بن أبي شريح وبشر بن موسى وىارف بن ملوؿ، قاؿ أبو زرعة: كاف 
 صدوقاً. وذكره ابن حباف في الثقات، عداده في ثقات محدثي الشيعة.
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ش( عبد اهلل بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن ىاشم، عن علي والعباس  2)
وولده عبد اهلل وأـ الفضل وميمونة وغيرىم، وعنو ابناه إسحاؽ وعبد اهلل وأبو إسحاؽ وابن 
جدعاف وغيرىم، وثقو ابن معين وابن المديني وأبو زرعة، توفي سنة أربع وثمانين، احتج بو 

 الجماعة.
)ش( عبد اهلل بن الحارث بن جزء الزبيدي أبو الحارث، عن ابن مسعود وجندب بن عبد اهلل، 

وعنو عمرو بن مرة الجهني وحميد األعرج، قاؿ يحيى بن معين: ثبت وعده الخزرجي في 
 الصحابة. احتج بو مسلم واألربعة إالَّ النسائي.

د القرشي المكي، عن ثور بن يزيد )ـ( عبد اهلل بن الحارث بن عبد الملك المخزومي أبو محم
وابن جريج وسيف ابن سليماف، وعنو الشافعي وحماد بن يحيى وأحمد، وقاؿ: مابو بأس، ووثقو 

 يعقوب بن شيبة، احتج بو مسلم واألربعة.
 )ط( عبد اهلل بن الحارث الهمداني، عن جابر الجعفي، وعنو إسماعيل بن مهراف.

، قيس بن دينار األسدي موالىم الكوفي، عن الباقر )ش( عبد اهلل بن حبيب بن أبي ثابت
والشعبي وطاووس، وعنو ابن المبارؾ ووكيع وغيرىما. قاؿ النسائي: ليس بو بأس، ووثقو ابن 

 معين، احتج بو مسلم وأبو داود والترمذي، بقي إلى بعد الخمسين والمائة.
الحسن بن علي بن أبي طالب، )مح( عبد اهلل بن الحسن بن إبراىيم بن عبد اهلل بن الحسن بن 

 عن عثماف بن سالـ، وعنو محمد مرساًل.
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مع( عبد الّلو بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب كامل آؿ محمد أبو األئمة  5)
األربعة، عن أبيو والباقر وأمو فاطمة بنت الحسين وعده، وعنو الثوري وابن علية وقيس بن 

اىيم ومحمد بن سليماف مناقبو كثيرة وأخباره مدونة اعتقلو الظالم الربيع وأوالده يحيى وإبر 
الغشـو أبو الدوانيق ىو وإخوتو حتى مات في الحبس سنة خمس وأربعين ومائة وفيو وفيمن 
معو ورد ما رواه المقاتل، عن علي بن إبراىيم الحسيني، عن سليماف بن أبي الغطوس، عن 



ربو بن علقمة، عن يحيى بن عبد اهلل، عن الذي أفلت محمد بن عمراف بن أبي ليلى، عن عبد 
من الثمانية، قاؿ: لما دخلنا الحبس قاؿ عبد اهلل حدثتني فاطمة الصغراء، عن أبيها، عن 

جدتها فاطمة بنت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قالت: قاؿ لي رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
ت لم يسبقهم األولوف وال يدركهم اآلخروف وآلو وسلم يدفن من ولدي سبعة بشاطئ الفرا

فقلت: نحن ثمانية، فقاؿ ىكذا سمعت، قاؿ فلما فتحوا الباب وجدوىم موتى وأصابوني وبي 
 رمق وسقوني ماًء وأخرجوني فعشت. اىػ ملخصًا.

 )جا( عبد اهلل بن الحسن أبو أحمد، عن أبي الحجاج، وعنو أبو أحمد العسكري.
 عن أبي أوفى، وعنو قيس. والصواب: عبيداهلل مصغرًا غير مضاؼ. )ش( عبد الّلو بن الحسن،

)ش( عبد اهلل بن الحسن أبو محمد الشيخ اإلماـ قاض القضاة شيخ الحاكم المحسن، عن أبي 
 إسماعيل الحربي وغيره.

)ش ؿ( عبد اهلل بن الحسن بن أحمد الحراني أبو سعيد المكي، أو شعيب األموي، عن جده 
عيد بن منصور، وعنو القطيعي وغيره، قاؿ الذىبي صدوؽ، وقاؿ الدار وعاصم بن علي وس

 قطني: ثقة مأموف، توفي سنة خمس وسبعين ومأتين.
)المنصور( عبد اهلل بن الحسين بن محمد بن الحسين بن عيسى بن يحيى بن الحسين بن 

ن أبي القاسم اإلماـ زيد بن علي العالم الفاضل الزيدي نسباً ومذىباً، روى حديث األسباط، ع
اآلملي، وكاف سماعة سنة ثماف عشرة وأربعمائة، روى عنو ذلك بقية العلويين المعروؼ بعلم 

 الطرفين.
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محيط( عبد اهلل بن الحسن األيوازي الروياني، عن الناصر للحق نصوصو تحقيقاً، وعن  2)
و أبو العباس الحسني جعفر النيروسي، عن موسى بن عبد اهلل، عن آبائو، حديث الوفاة، وعن

وأحمد النيروسي، كاف من العلماء األخيار، وممن الـز الناصر ووفاتو بعد العشر والثالث 
 المائة.

)ط( عبد اهلل بن الحسن الكتي أوالكثي أو الليثي أبو نصر، عن إبراىيم السلمي، وعنو أحمد 
 بن سعد الغرباني من رجاؿ ابن عدي.

الواسطي، عن إسحاؽ بن وىب، وعنو عمر بن محمد بن )ش( عبد اهلل بن الحسن بن نصر 
 سيف أىملو موالنا ولم أر من ترجم لو وإنشاء اهلل أنَّو ال بأس بو.

 )ط( عبد اهلل بن الحسين بن تميم، عن محمد بن زكريا، وعنو أبو عبد اهلل.



 )جا( عبد اهلل بن الحسين، عن موسى بن داود، وعنو عبد اهلل بن أحمد بن طاىر.
ا ش( عبد اهلل بن الحسين أبو حريز، قاضي سجستاف األزدي البصري، عن الحسن وابن ج 2)

جبير والنخعي والسبيعي، وعنو فضيل بن ميسرة وقتادة ومطرؼ استشهد بو البخاري، وعداده 
 في ثقات محدثي الشيعة.

لده )المنصور( عبد اهلل بن الحسين بن القاسم الرسي أبو محمد والحسين، عن أبيو، وعنو و 
الحيسن ىاجر مع الهادي عليو السالـ وال زاؿ مجاىداً بين يديو أحد عدوؿ أىل البيت، لو  

 كتاب الناسخ والمنسوخ، ولو ترجمة حسنة في الشافي، ووفاتو بعد الثالث المائة.
)قب( عبد اهلل بن الحسين بن محمد المحاملي أبو القاسم، عن علي بن مسلم، وعنو عبد 

 لعباس.الواحد بن علي بن ا
 )ؽ( عبد اهلل بن حفص األنصاري، عن ابن جدعاف، وعنو ولده، قاؿ الذىبي: غاؿ رافضي.

)مح جا( عبد اهلل بن حكيم أبو بكر الداىري، عن ىشاـ وإسماعيل بن أبي خالد، وسفياف بن 
 حجاج، وعنو عمرو بن عوف وجبارة بن المغلس وموسى بن داود، تكلم فيو غير واحد.
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بد اهلل بن الحكم بن أبي زياد القطواني أبو عبد الرحمن الكوفي، عن ابن عيينة وزيد بن )قب( ع
الحباب، وعنو األربعة إالَّ النسائي، قاؿ ابن أبي حاتم: صدوؽ، وذكره ابن حباف في الثقات، 

 توفي سنة خمس وخمسين ومأتين.
 راىيم بن إسحاؽ.)ط جا( عبد اهلل بن حماد اآلملي، عن عبد اهلل بن سناف، وعنو إب

 )قب( عبد اهلل بن حماد، عن وكيع، وعنو محمد بن عبد الحضرمي.
 )جا( عبد اهلل بن حماد بن بحر، عن معافا بن سليماف، وعنو علي بن الحسين بن إسماعيل.

 )ش( عبد اهلل بن حمزة الزبيري، عن يعقوب بن محمد، وعنو السماف بن أحمد.
 بي الوليد، وعنو الطحاوي.)ـ( عبد اهلل بن حنش البصري، عن أ

 )مح( عبد اهلل بن بعيطلة، عن شهر بن حوشب، وعنو عمرو بن زيد.
)مح( عبد اهلل بن حنين القرشي مولى العباس، وقاؿ ابن معين: مولى علي بن أبي طالب، عن 

علي وابن عباس وأبي أيوب، وعنو ابنو إبراىيم وابن المنكدر وشريك بن أبي نمر، وثقو ابن 
 وفي في أوؿ إمارة يزيد بن عبد الملك، احتج بو الجماعة.حباف، ت

 عبد اهلل بن خالد العنسي، عن عبد الرحمن بن معقل، وعنو األعمش.
)نص ـ ش( عبد اهلل بن خراش بن حوشب الشيباني أبو جعفر، عن عمو العواـ، وعنو أبو أحمد 



 ئمة، واحتج بو ابن ماجة.بن المقداـ وأبو سعيد األشج وغيرىما، وثقو ابن حباف وخرج لو األ
 )ش( عبد اهلل بن خراش، عن أبي ىريرة، وعنو بكير بن مسمار.

 عبد اهلل بن أبي خلف، عن يحيى بن عبد الحميد، وعنو أحمد بن محمد األشعري.
 عبد اهلل بن أبي الخصيب، عن عمر بن محمد العبقري، وعنو ابن زيداف.

 يم، وعنو أحمد بن علي بن جعفر.عبد اهلل بن خالد الواسطي أبو أمية، عن نع
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)مح( عبد اهلل بن داود الواسطي أبو محمد التمار، عن الليث وحماد بن سلمة، وعنو محمد بن 
المثنى وأحمد بن أبي شريح، قاؿ أحمد بن المثنى: كاف واهلل ما علمتو صاحب سنة. وقاؿ ابن 

بسفرجلة من الجنة فواقعت  عدي: مؤتمن ىو ممن ال باس بو. روى حديث جاءني جبريل
 خديجة فعلقت بفاطمة فأغاظ الذىبي ذلك وغيره، احتج بو الترمذي وابن ماجة.

 )ش( عبد اهلل بن داود، عن ىاني بن عثماف، وعنو محمد بن يحيى، لم أعرفو، أىملو موالنا.
بن  )مح نص ط ش( عبد اهلل بن داىر الرازي أبو سليماف المعروؼ باألحمري، عن أبيو وعمرو

جميع وعبيد اهلل، بن عبد القدوس، وعنو )مح( فأكثر وحسين بن أحمد وأحمد بن أبي خيثمة، 
عداده في الشيعة عامة ما يرويو في فضائل الوصي فغمزوه لذلك وال يضره ذلك روايتو في كتب 

 أئمتنا متكررة.
بد الرحمن الكوفي )مح قب( عبد اهلل بن داود بن عامر بن الربيع الهمداني، ُثمَّ الشعبي أبو ع

الخريبي، عن إسرائيل والحسن بن صالح، وعلي بن صالح واألعمش وشريك وغيرىم، وعنو 
ابن عيينة وابن المديني ومحمد بن المثنى وخلق، وثقو ابن سعد وأبو زرعة والنسائي والدار 

 واألربعة.قطني، وقاؿ ابن معين: ثقة صدوقاً مأموناً. توفي سنة ثالث ومأتين، احتج بو البخاري 
( عبد اهلل بن دينار القرشي العدوي المدني، عن مواله ابن عمر وأنس وغيرىما، وعنو ابنو 4)

عبد الرحمن والسفياناف وشعبة وغيرىم، وثقو أحمد ويحيى وابن سعد وأبو زرعة وأبو حاتم، 
 توفي سنة سبع وعشرين ومائة، احتج بو الجماعة.

الرحمن ولقبو أبو الزناد، عن أنس وابن عمر وزين )مح ـ ؿ( عبد اهلل بن ذكواف أبو عبد 
العابدين وخلق، وعنو النفس الزكية واألعمش ومالك والسفياناف وخلق، وثقو أحمد وأبو حاتم 

وابن معين وابن سعد، وقاؿ الثوري وأحمد أمير المؤمنين في الحديث: كاف عامالً لبني أمية 
ق على صورة الرحمن، انكره مالك إنكاراً وقد تكلم عليو في ذلك. وعنده حديث أف آدـ خل
 شديدًا، واحتج بو الجماعة، توفي سنة ثالثين ومائة.
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 )ش( عبد اهلل بن رافع، عن ابن عمر والصواب عبد الرحمن بن رافع.
)ـ( عبد اهلل بن راشد الحميري الزوقي أبو الضحاؾ المصري، عن عبد اهلل بن أبي ىريرة وربيعة 

 يزيد بن أبي حبيب، وثقو ابن حباف، واحتج بو األربعة إالَّ النسائي. ابن قيس وعنو
)ف( عبد اهلل بن راشد بن مقبل أبو العباس، عن موسى بن عيسى، وعنو محمد بن حسن بن 

 قتيبة.
 )مح( عبد اهلل بن ربيعة، عن أبي سعيد، وعنو ربيعة بن عثماف.

إسرائيل وشريك وزائدة، وعنو علي بن )مح ـ ش( عبد اهلل بن رجاء البصري أبو عمراف، عن 
حكيم وشريح بن يونس وعلي بن عبد العزيز البغوي وغيرىم، قاؿ أبو حاتم وأبو زرعة: شيخ 
صالح وحسن أمره أحمد، ووثقو ابن معين، توفي بعد السبعين والمائة، احتج بو الجماعة إالَّ 

 الترمذي.
عن شعبة وإسرائيل والمسعودي، وعنو  )ـ ش( عبد اهلل بن رجاء الغداني أبو عمرو البصري،

البخاري ومحمد بن المثنى، قاؿ ابن معين: شيخاً صدوقاً. وقاؿ أبو حاتم: ثقة رضي. توفي 
 سنة تسع عشرة أو عشرين ومأتين، احتج بو البخاري والنسائي وابن ماجة.

 عبد اهلل بن رشيد، عن أبي عبيد الصيرفي، وعنو علي بن مهراف.
 روح المدائني، عن يزيد بن ىاروف، وعنو محمد بن عبد اهلل الشافعي.)ش( عبد اهلل بن 

)ش( عبد اهلل بن رََماِجْس أبو عبيد اهلل بن رماجس بن محمد بن خالد العبسي، عن زياد بن 
 طارؽ الجشمي، وعنو أبو القاسم الطبراني، سمع عليو سنة أربع ومأتين.

اليامي أبو محمد، قاؿ ابن معين: مرضي ال )ف( عبد اهلل بن الرومي، عن عبد الرزاؽ، لعلو 
 يسأؿ عنو، توفي سنة ست وثالثين ومأتين، احتج بو مسلم.

)ش( عبد اهلل بن الزبير بن عيسى بن عبد اهلل الحميدي أبو بكر القرشي األسدي، عن ابن 
عيينة ووكيع ومسلم بن خالد الزنجي وغيرىم، وعنو البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وبشر بن 

سى وخلف بن عمر، قاؿ أحمد الحميدي: إماـ. وقاؿ أبو حاتم: ثقة إماـ. توفي سنة تسع مو 
 عشرة ومأتين، احتج بو أبو داود والنسائي.
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)جا ش( عبد اهلل بن الزبير الباىلي البصري، عن ثابت البناني وغيره، وعنو نصر بن علي وغيره، 
 خالصة.احتج بو ابن ماجة، وىو من رجاؿ ابن عدي وال

 )محيط( عبد اهلل بن أبي زائدة، عن معاوية بن ىشاـ، وعنو محمد بن بن إدريس.
عبد اهلل بن زبيد مولى الوصي، عن أخيو ألمو علي بن الحسين، وعنو أبو علقمة محمد بن عبد 

 اهلل الفروزي، ذكره ابن سعد، وكذا في اإلكماؿ.
بن علي وعبد اهلل بن شريك، وعنو عباد بن )مح( عبد اهلل بن الزبيري عم أحمد الزبير، عن زيد 

يعقوب، قاؿ القاسم بن عبد العزيز: عبد اهلل الزبيري ممن اشتهر باألخذ عن زيد بن علي، 
 وكانوا كلهم أىل فضل ونسك وعبادة، خرج لو في مجمع البحور القاضي.

ليزني وبكر بن )ش( عبد اهلل بن زرير الغافقي المصري، عن الوصي وابن عمر، وعنو أبو الخير ا
سوادة وغيرىما، وثقو العجلي وابن سعد، توفي سنة إحدى وثمانين، احتج بو األربعة إالَّ 

 الترمذي.
 )مح( عبد اهلل بن زىير، عن يحيى بن عقيل، وعنو قيس.

)ف( عبد اهلل بن زياد بن العمر األفريقي، عن مسلم بن يسار، وعنو ابن لهيعة، والصواب: عبد 
 الرحمن بن زياد.

 )قب( عبد اهلل بن زياد، عن أبي إسحاؽ، وعنو عبد الرحمن بن جعفر.
 )ط( عبد الّلو بن زياد، عن عبيداهلل، وعنو أحمد بن إبراىيم المخزومي.

)ط( عبد اهلل بن أبي زياد األوزاعي والصواب: عبد اهلل بن الحكم بن أبي زياد، عن سيار، وعنو 
 ير.محمد بن زريق، احتج بو الطبراني في الكب

)ط ش ؽ( عبد اهلل بن زيداف بن يزيد البجلي أبو محمد، عن يحيى بن بشير وعبد اهلل بن أبي 
الخصيب وسفين بن وكيع، وعنو محمد بن حسين بن سعيد األزدي، خرج مع يحيى بن عمر، 

 وكاف رجالً صالحاً، توفي سنة ثالث عشرة وثالث مائة.
 األوزاعي، وعنو أبو العواـ.)قب( عبد اهلل بن زيد الكلبي أبو عثماف، عن 
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)قب( عبد اهلل بن زيد بن أسلم أبو محمد القرشي العدوي مولى عمر، عن أبيو وكميل بن زياد، 
 وعنو ابن المبارؾ وقتيبة والوليد بن مسلم، وثقو أحمد والقزاز، احتج بو الترمذي والنسائي.

ن الزبير وىو كذا في نسخة صحيحة، وقد )جأ( عبد اهلل بن زيد الباىلي، والصواب: عبد اهلل ب
 مر.



 )محيط( عبد اهلل بن سالم، عن الزبيري، وعنو عمرو بن الحارث.
)قب( عبد اهلل بن سبيع أو سبع، عن علي، وعنو سالم بن الجعد ذكره ابن حباف في الثقات 

 وخرج لو النسائي في مسند علي عليو السالـ.
 يزيد، وعنو زيد بن حباب، أىملو موالنا.)نص( عبد اهلل بن شريح، عن شراحيل بن 

 )ط( عبد اهلل بن سليماف األفطس، عن ابن جبير، وعنو شريك.
 )جا( عبد اهلل بن سبرة الهمداني، عن أبي الضحاؾ، وعنو حفص بن غياث.

 )جا( عبد اهلل بن سحت، عن خليل بن عمر، وعنو محمد بن حسن األصفهاني.
عبد الرحمن الدشتكي، عن أبيو وغيره، وعنو ابنو عبد  )ش( عبد اهلل بن سعد بن عثماف أبو

 الرحمن وغيره، وثقو ابن حباف، واحتج بو أبو داود والترمذي.
)ش( عبد اهلل بن سعد بن إبراىيم بن سعد الزىري أبو القاسم البغدادي، عن أبيو وعمو يعقوب، 

البخاري، توفي سنة  وعنو عبد اهلل بن أحمد بن حنبل والبغوي، عده ابن عدي فيمن احتج بو
 ثماف وثالثين.

 )ش( عبد اهلل بن سعد بن يحيى، عن إسحاؽ، وعنو محمد بن الحسين األزدي.
 )ف( عبد اهلل بن أبي سعد، عن أحمد بن يحيى بن جابر، وعنو المحاملي.

عبد اهلل بن سعيد بن جبير األسدي موالىم، عن أبيو، وعنو أبو إسحاؽ وأيوب السختياني، وثقو 
 ئي، واحتج بو مسلم والترمذي.النسا

( عبد اهلل بن سعيد بن حصين أبو سعيد األشج الكوفي الكندي، عن تليد بن سليماف 5)
وحفص بن غياث ووكيع وأبي أسامة وخلق، وعنو الجماعة و )مح( وخلق، وثقو أبو حاتم، وقاؿ 

 النسائي: ال بأس بو. توفي سنة سبع وخمسين ومأتين.
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اهلل بن سعيد بن أبي سعيد المقبري أبو عباد المدني، عن أبيو، وعنو الثوري  )ط ش جا( عبد
 وغيره، قاؿ البخاري: تركوه. واحتج بو الترمذي وابن ماجة.

 )مرتضاه( عبد اهلل بن سعيد األموي، عن أبي ىريرة، وعنو وىب بن إسماعيل.
بروجردي، عن أبيو وعبد اهلل بن )ـ( عبد اهلل بن سعيد بن عبد اهلل بن عبد الواحد أبو الحسين ال

إسحاؽ وعبد اهلل بن محمد البغوي وسفياف بن ىاروف، وعنو المؤيد باهلل ورافع بن محمد 
 القاضي، وثقو الذىبي، توفي سنة ثماف وثمانين وثالث مائة.

)جا( عبد اهلل بن سعيد الحضرمي، عن حسين بن نصر المهلبي، وعنو الحسن بن أحمد 



 العسكري.
 اهلل بن سعيد ابن الوليد، روى عنو أبو الشيخ.)ش( عبد 

 )ش( عبد اهلل بن سعيد ابن عبيد اهلل النجاري، عن أـ سلمة، وعنو موسى بن جبير.
)مح( عبد اهلل بن أبي السفر سعيد بن محمد الهمداني الثوري الكوفي، عن أبيو والشعبي، وعنو 

في في أمارة مرواف بن محمد، احتج الثوري وشريك وشعبة، قاؿ ابن معين وابن حنبل: ثقة. تو 
 بو الجماعة إالَّ الترمذي.

)ش( عبد اهلل بن سعيد بن أبي ىند أبو بكر الفزاري المدني، عن أبيو وابن المسيب ونافع، 
وعنو سليماف بن بالؿ ومالك وابن المبارؾ ووكيع، قاؿ أحمد وابن معين: ثقة. توفي سنة سبع 

 وأربعين ومائة، احتج بو الجماعة.
)ؽ( عبد اهلل بن سعيد بن يحيى أبو محمد القاضي، عن علي بن محمد بن شكيلة، وعنو 

 (.317محمد بن عبد اهلل بن عبد المطلب الشيباني، قاؿ: أملى علينا سنة )
 )مح( عبد اهلل بن سعيد، عن أسباط، وعنو )مح( ولعلو أبو سعيد األشج.

 ر، وعنو أبو بكر محمد بن أحمد المفيد.)ش( عبد اهلل بن السفر السكري، عن إبراىيم المنذ
 )ـ( عبد اهلل بن سفياف، عن رجل من قومو، وعنو يزيد بن ميسرة العقيلي.

)ـ ش( عبد اهلل بن سلمة بن أسلم، عن حسين بن عبد اهلل الهاشمي، وعنو محمد بن 
 إسماعيل، قاؿ موالنا: وثقو المؤيد باهلل.
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المرادي الكوفي، عن علي عليو السالـ وابن مسعود وعمار )مح ـ ش( عبد اهلل بن سلمة بن 
وسلماف وعنو أبو إسحاؽ وعمرو بن مرة، قاؿ ابن عدي: أرجو أف أنَّو ال بأس بو. وقاؿ يعقوب 

بن أبي شيبة: ثقة يعد في الطبقة األولى من فقهاء الكوفة بعد الصحابة. وقاؿ العجلي: تابعي 
 منين. وقاؿ ابن نمير: ال بأس بو. احتج بو األربعة.ثقة. قلت: كاف أحد أصحاب أمير المؤ 

عبداهلل بن سلمة أبو العالية الهمداني، كوفي، روى عنو أبو إسحاؽ وىو غير الذي روى عنو ابن 
 مرة، قالو ابن نمير والبخاري فأما أحمد فجعلهما واحد.

شة وغيرىم، وعنو )ش( عبد اهلل بن أبي سلمة الماجشوف التيمي، عن ابن ُعَمر وأـ سلمة وعائ
أبو الزبير وابن إسحاؽ وبكير بن األشج، وثقو النسائي، توفي سنة ست ومائة واحتج بو مسلم 

 وأبو داود والنسائي.
)ش ؽ( عبد اهلل بن سليماف بن األشعث بن إسحاؽ بن بشير األزدي أبو بكر السجستاني، عن 



رىم، وعنو أبو أحمد الحاكم عباد بن يعقوب وإسحاؽ بن إبراىيم وعلي بن حسين المكتب وغي
والدار قطني وأبو عمرو بن حيوة وآخروف، قاؿ عبد اهلل: كل من بيني وبينو شيء فهو في حل 
إالَّ من رماني ببغض علي عليو السالـ. وثقو الدار قطني، قاؿ: أال إنَّو كثير الخطأ في الكالـ 

عنو ما قيل فيو، توفي سنة على الحديث. وقاؿ الذىبي: حافظ. وثقو وأطاؿ في ترجمتو ونفا 
 ستة عشر وثالثمائة.

)ط ش( عبد اهلل بن سليماف النوفلي، عن محمد بن علي بن عبد اهلل بن العباس، وثابت بن 
 ثوباف والزىري وغيرىم، وعنو ىشاـ بن يوسف خرج لو األئمة، واحتج بو الترمذي.

، الظاىر أنَّو ابن أبي داود )ش( عبد اهلل بن سليماف، عن يحيى بن سعيد، وعنو عباس بن بكار
 بن األشعث واهلل أعلم.

 )ط ف( عبد اهلل بن سناف، عن الصادؽ، وعنو عبد اهلل بن حماد.
 عبد اهلل بن سهل المخرمي، عن أبيو.

 )جا( عبد اهلل بن سالـ، عن إبراىيم بن موسى الفراء، وعنو محمد بن يزداد.
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ي أخباري عالمة، عن إسماعيل بن أبي أويس، وعنو )ف( عبد اهلل بن شبيب أبو سعيد الربع
 المحاملي، قاؿ الذىبي: واٍه.

عبد اهلل بن شاىين، عن محمد بن كريز، وعنو محمد بن محمد ذكره الذىبي فيما رواه في 
 فضائل الوصي.

 )ش( عبد اهلل بن شبرمة ابن عم شريك، عن شريك، وعنو محمد بن عبد السالـ.
الضبي أبو شبرمة الكوفي، أحد األعالـ، عن الشعبي وابن سيرين وأبي )ش( عبد اهلل بن شبرمة 

زرعة وطائفة، وعنو السفياناف وشعبة وخلق، وثقو أحمد والعجلي وأبو حاتم، وكاف ممن بايع 
اإلماـ زيد بن علي، وقاؿ بإمامتو، توفي سنة أربع وأربعين ومأتين، احتج بو مسلم واألربعة إالَّ 

 الترمذي.
 بن شداد بن الهاد واسم الهاد أسامة بن عمر، ويقاؿ: خالد بن بشر أبو الوليد، ( عبد اهلل3)

عن علي وعمرو بن عباس ومعاذ وطائفة، وعنو الشعبي وطاوس وعكرمة وخلق، وثقو العجلي 
والخطيب وأبو زرعة وابن سعد، وقاؿ: كاف عثمانيًا. وقاؿ محمد بن عمر وغيره: خرج مع 

يـو دجيل، وكاف ثقة كثير الحديث. وقاؿ ابن المديني:كاف مع  الفراء على الحجاج، فقتل
 الوصي يـو النهرواف ىلك يـو دجيل سنة اثنتين وثمانين. احتج بو الجماعة.



)ط( عبد اهلل بن شريك العامري الكوفي، عن ابن عمر والباقر وسويد بن غفلة، وعنو السفياناف 
اده في ثقات محدثي الشيعة، فصل من الكوفة وإسرائيل، وثقو أحمد وابن معين وأبو زرعة، وعد

مع أبي عبد اهلل الَجَدلي لخالص ابن عباس وابن الحنفية لما أراد ابن الزبير أحراقهما، احتج بو 
 النسائي.

)ط( عبد اهلل بن أبي شعيب الحراني، عن خالد بن يزيد المعمري، وعنو علي بن الحسن 
 الفزاري.

أبو عبد الرحمن، عن علي وعثماف وأبي ذر وابن عباس، وعنو  )ـ ش( عبد اهلل بن شقيق العقيلي
ابن سيرين وقتادة وحميد الطويل وغيرىم، وثقو ابن معين وابن سعد، وقاؿ: كاف عثمانياً. وقاؿ 

أحمد: يحمل على علي كـر اهلل وجهو؟. توفي في والية الحجاج، احتج بو الجماعة إالَّ 
 البخاري.
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ؤذب البلخي، نزيل الشاـ، عن الحسن وابن سيرين ومكحوؿ وغيرىم، وعنو )ش( عبد اهلل بن ش
ابن المبارؾ وحمزة بن ربيعة وأبو إسحاؽ الفزاري، وثقو أحمد وابن معين، قاؿ ضمرة: توفي 

 سنة ست وخمسين ومائة. احتج بو األربعة.
ن ابن لهيعة ش جا( عبد اهلل بن صالح أبو محمد الجهني موالىم أبو صالح كاتب الليث، ع 2)

والليث ابن سعد ويحيى بن أيوب الغافقي وخلق، وعنو فهد والبخاري وابن معين وأبو حاتم 
وخلق، أثنى عليو بعضهم، وروى عن ابن معين توثيقو، وقاؿ عبد الملك بن شعيب: كاتب 

الليث أبو صالح ثقة مأموف. وقاؿ أبو حاتم: صدوؽ. توفي سنة ثالث وعشرين ومأتين، احتج 
 ربعة إالَّ النسائي.بو األ

)ش( عبد اهلل بن صالح بن مسلم العجلي الكوفي المقرئ، عن إسرائيل وفضيل بن مرزوؽ 
وناصح، وعنو الطبراني وأبو حاتم وأبو زرعة، وثقو ابن معين وابن خراش، توفي سنة إحدى 

 عشرة ومأتين.
 )ش( عبد اهلل بن صالح البجلي، عنو الطبراني.

 الثمالي، عن نصرة بن حبيب، وعنو ابن زنجويو.)ط( عبد اهلل بن صالح 
)ط جا ؽ( عبد اهلل بن الصامت البصري الغفاري، عن أبي ذر ورافع بن عمير وعمر، وعنو عبد 

 ربو ومحمد بن واسع وحميد بن ىالؿ، وثقو النسائي، واحتج مسلم واألربعة.
ر وغيره، وعنو محمد بن )جا( عبد اهلل بن الصباح العطار البصري الهاشمي، عن بدؿ بن المحب



عيسى والترمذي والستة إالَّ ابن ماجة، قاؿ أبو حاتم: صالح الحديث. وثقو النسائي، توفي سنة 
 إحدى وخمسين ومأتين.

( عبد اهلل بن ضميرة أو ضمرة عن أبيو وأبي ىريرة، وعنو ولده الحسين وعطاء بن مرة 3)
 وابن ماجة.ومجاىد، وثقو العجلي وابن حباف، احتج بو الترمذي 

)ش مع مح( عبد اهلل بن طاوس بن كيساف أبو محمد، عن أبيو وعطاء وعكرمة بن خالد 
المخزومي، وعنو ابن جريج والسفياناف عدلي المذىب، وثقو أبو حاتم والنسائي، توفي سنة 

 اثنين وثالثين ومائة، احتج بو الجماعة.
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ري، عن الحمادين، وعنو أبو زرعة وإسماعيل )ط( عبد اهلل بن عاصم الحماني أبو سعيد المص
 بن حباف، قاؿ أبو حاتم: صدوؽ. احتج بو ابن ماجة.

 )ش( عبد اهلل بن أبي عاصم، عن أبيو ابن بسطاـ، وعنو أبو الشيخ.
)مح( عبد اهلل بن بن عامر بن ربيعة العنزي حليف قريش، قاؿ الخزرجي: صحابي صغير أبو 

عنو عاصم وعبد الرحمن بن القاسم. توفي سنة خمس محمد المدني، عن أبيو وعمر، و 
 وثمانين، وثقو العجلي، واحتج بو الجماعة.

)مح ش( عبد اهلل بن عامر بن زرارة الحضرمي موالىم أبو محمد الكوفي، عن أبيو وحفص 
وشريك بن حرب وغيرىم، وعنو )مح( ومسلم وأبو داود وابن ماجة، قاؿ أبو حاتم: صدوؽ، 

 الثين ومائة.توفي سنة سبع وث
( عبد اهلل بن عامر األسلمي المدني، عن نافع وابن المنكدر وسعيد المقبري وعبد اهلل بن 3)

الحسن الكامل، وعنو يزيد بن حبيب وابن أبي ذئيب وسليماف بن بالؿ، قاؿ في المقاتل: خرج 
إحدى أو مع محمد بن عبد اهلل النفس الزكية ىو ثقة. ووثقو ابن معين، توفي سنة خمسين أو 

 اثنتين وخمسين ومائة، احتج بو ابن ماجة ومالك وأحمد والطبراني والبزار.
)ـ( عبد اهلل بن عامر، قاؿ: حدثتني أمي فاطمة بنت الحسين، والصواب: عبد اهلل بن عامر، 

 عن عبد اهلل بن الحسن ولعلو عبد اهلل بن عامر أبو األسود الهاشمي.
أبي عبيد مولى األسلميين، وعنو أنس بن عياض،  )ط( عبد اهلل بن عباد األسلمي، عن

 والصواب: عبد اهلل بن عامر األسلمي.

(2/92) 

 



)مح( عبد اهلل بن عبداهلل ابن أحمد بن محمد بن أحمد الحسكاني القرشي العامري أبو القاسم 
الحنفي الحاكم، يروي مجموع اإلماـ زيد بن علي، عن أبي سعيد عبد الرحمن بن الحسن، 

بقرائتي عليو من أصلو، وىو يسمع وروي عن جماعة منهم أبي عبد اهلل الحاكم وأبي قاؿ: 
الحسن العلوي وغيرىما، وعنو المجموع ولده ىبة اهلل والشيخ أبو القاسم محمد بن علي بن 
محمد الرشكي وغيرىما، لو كتاب شواىد التنزيل وىو أعظم دليل على تمكنو وبسطتو. قاؿ 

خ متقن ذو عناية تامة بعلم الحديث، وكاف معمراً عالي اإلسناد، قاؿ: الذىبي أبو القاسم شي
ووجدت لو مجلساً يدؿ على تشيعو وخبرتو. وقاؿ في طبقات الحنفية الحافظ المتقن: سمع 

 وجمع وانتخب اىػ، توفي بعد السبعين واألربع مائة، وىذه الترجمة عن غير الطبقات.
حجازي، عن ىشاـ بن حساف وغيره، وعنو يعقوب بن )مح( عبد اهلل بن عبد اهلل األموي ال

 حميد، وثقو ابن حباف، احتج ابن ماجة.
 )ش( عبد اهلل بن عبد اهلل العباسي الطيالسي، روى عنو الطبراني.

)ـ( عبد اهلل بن عبد اهلل الهاشمي موالىم الرازي الكوفي القاضي، عن جابر بن سمرة وابن أبي 
ألعمش وحجاج والحكم بن عتيبة ومحمد بن أبي ليلى وغيرىم، ليلى وابن جبير وجدتو، وعنو ا

وثقو األعمش وحجاج والعجلي وأحمد وقاؿ النسائي: ليس بو بأس. توفي بعد المائة، احتج بو 
 األربعة إالَّ النسائي.

)ف( عبد اهلل بن عبد اهلل بن أويس بن مالك بن أبي عامر األصبحي بن أويس المدني، عن 
لزىري، وعنو ابناه إسماعيل وأبو بكر عبد الحميد، وثقو أحمد، توفي سنة شرحبيل بن سعد وا

 سبع وستين ومائة، احتج بو مسلم واألربعة.
 )قب( عبد اهلل بن عبد اهلل بن أنس بن مالك، عن أبيو وعنو جعفر بن سليماف الضبعي.

 )قب( عبد الّلو بن عبد الّلو بن عباس، عن شرحبيل بن سعد، وعنو الزىري.
 عبد اهلل بن عبد الحميد، عن أيوب أبو الجمل، وعنو زىير بن حرب. )ش(
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عبد اهلل بن عبد الرحمن بن أبزي الخزاعي موالىم أبو سعيد الكوفي، عن أبيو، وعنو أسلم 
 المنقري واألجلح وثعلبة بن سهيل، وثقو ابن حباف، واحتج بو أبو داود والترمذي.

ن أسيد األنصاري أبو نصر، عن مساور الحميري، عنو ابن )ش( عبد اهلل بن عبد الرحمن ب
 فضيل، قاؿ أبو حاتم: صالح، ووثقو أحمد.

)ش( عبد اهلل بن عبد الرحمن األنصاري، عن عبادة بن الصامت، وعنو عبد اهلل بن محمد بن 



 عقيل.
)ط( عبد اهلل بن عبد الرحمن بن حماد العسكري أبو العباس، عن عبد الرحمن بن محمد، 

 عنو أبو محمد شيخ أبي طالب.و 
)ـ( عبد الّلو بن عبد الرحمن بن رافع والصواب: عبد اهلل بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة 

 األتي.
)ش( عبد اهلل بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة األنصاري المازني، عن أبي سعيد الخدري، وعنو 

 ربعة إالَّ الترمذي.ابناه محمد، وعبد الرحمن، وثقو النسائي، احتج بو البخاري واأل
)مح في الذكر( عبد اهلل بن عبد الرحمن بن أبي الحسين بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد 

مناؼ المكي، عن أبي الطفيل وشهر بن حوشب وغيرىما، وعنو حصين بن منصور والثوري 
 وغيرىما، وثقو أحمد والنسائي واحتج بو الجماعة.

ن الفضل بن بهراـ بن عبد الصمد أبو محمد السمرقندي )ط ش( عبد اهلل بن عبد الرحمن ب
الدارمي التميمي، عن الفضل بن دكين ووىب بن جرير وأبي صالح كاتب الليث، وعنو محمد 

بن بشار وعبد اهلل بن أحمد وأبو داود، قاؿ أبو حاتم: ىو إماـ زمانو، توفي سنة خمس 
 وخمسين ومأتين، احتج بو مسلم وأبو داود والترمذي.

ش( عبد اهلل بن عبد الرحمن بن معمر، أبو طوالة األنصاري البخاري المدني، عن أنس وعامر )
بن سعيد وأبيو وابن المسيب، وعنو يحيى بن سعيد ومالك واألوزاعي، وثقو أحمد وابن سعد، 

 مات في آخر سلطاف بني أمية، احتج بو الجماعة.
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الثقفي الطائفي، عن عطاء بن أبي رياح وعمرو بن  )مح ـ( عبد اهلل بن عبد الرحمن أبو يعلى
شعيب وعمرو بن الشريد، وعنو معتمر بن سليماف والثوري وأبو يحيى الحماني ووكيع، قاؿ 

 يحيى: صالح. واحتج بو مسلم واألربعة إالَّ الترمذي.
)ش( عبد اهلل بن عبد الرحمن األشهلي، عن حذيفة بن اليماف، وعنو عمرو بن أبي عمرو 

 سماعيل بن عمرو، وثقو ابن حباف، واحتج بو الترمذي.وإ
 )ط( عبد اهلل بن عبد الرحيم األصم، عن أبي الهيثم، وعنو محمد بن جمهور.

 )ط( عبد اهلل بن عبد الرحمن، عن مجاىد، وعنو إسحاؽ بن أبي فروة.
 )ط( عبد اهلل بن عبد الرحيم الرقي، عن حماد بن عيسى، وعنو ولده أحمد.

هلل بن عبد الصمد بن أبي خداش الموصلي، عن ابن عيينة، وعيسى بن يونس، وعنو )ش( عبد ا



 النسائي، توفي سنة خمس وخمسين ومأتين.
 )ط( عبد اهلل بن عبد الصمد، عن حسين بن علواف، وعنو جعفر بن أحمد، لعلو األوؿ.

و األسدي )ش( عبد الّلو بن عبدالصمد بن أبي خداش، عن محمد بن صبيح، وعنو العمري لعل
 الموصلي، عن ابن عيينة وعنو النسائي. وقاؿ: البأس بو. توفي سنة خمس وخمسين ومائتين.

)ش( عبد اهلل بن عبد العزيز بن أبي ثابت الليثي المدني، عن سعيد المقبري، ومحمد بن عبد 
بن العزيز وغيرىما، وعنو يحيى بن بكير وسعيد بن منصور ووثقو، وكاف مالك يرضاه، احتج بو ا

 ماجة.
)مح ط ش( عبد اهلل بن عبد القدوس التيمي الرازي، عن عبد الملك بن عمير واألعمش وليث 

بن أبي سليم، وعنو عباد بن يعقوب وعبد اهلل بن داىر وإسحاؽ بن إبراىيم، قاؿ ابن معين 
والذىبي: رافضي. وقاؿ محمد بن عيسى وابن حباف: ثقة. وقاؿ البخاري: صدوؽ. عداده في 

 محدثي الشيعة، احتج بو الترمذي.ثقات 
)ـ( عبد اهلل بن عبد الملك بن العباس السامي بمهملة، عن األوزاعي والحكم بن ىشاـ، وعنو 

 محمد بن وىب وأبو العباس الحسني.

(2/95) 

 

عبد اهلل بن عبد الملك المسعودي أبو عبد الرحمن، عن عمر بن حريث، وعنو يحيى بن 
الذىبي: شيعي فيو كالـ. قلت: وذلك أنَّو روى عن حذيفة كيف الحسن الفرات وعباد، قاؿ 

أنتم لو قد خرج أىل بيت نبيكم يضرب بعضهم وجوه بعض بالسيف؟ فقلنا: يا أبا عبد اهلل، إف 
ذلك لكائن. فقاؿ: إي والذي بعث محمداً بالحق نبياً. فقلت: ما نصنع؟ قاؿ: انظروا إلى 

 لب فالزموىا.الفرقة التي تدعوا إلى علي بن أبي طا
)ش ؿ( عبد اهلل بن عبد الوىاب أبو محمد الحجبي، عن مالك وحماد وخلق، وعنو أبو مسلم 
الكجي والبخاري والفضل بن خليفة وغيرىم، وثقو يحيى وأبو حاتم، وقاؿ: صدوؽ، توفي سنة 

 ثماف وعشرين ومأتين، احتج بو النسائي.
 ، وعنو أحمد بن جعفر الحافظ.)ش( عبد اهلل بن عبد الوىاب، عن محمد بن األسود

 )ش( عبد اهلل بن عبد الوىاب، عن أحمد بن القاسم، وعنو المرشد، ىو األوؿ واهلل أعلم.
 )ش( عبد الّلو بن عبيداهلل بن يحيى، عن يحيى المحاملي، وعنو عبد الرحمن األسكافي.

بي عمر وغيره، وثقو ابن )ـ( عبد اهلل بن عبيد اهلل بن أبي رافع، عن أبيو وغيره، وعنو عمرو بن أ
 حباف، احتج بو مسلم والنسائي.



)مح ـ( عبد اهلل بن عبيد بن عمير بن قتادة أبو ىاشم الليثي، عن أبيو وابن عمر وعائشة، وعنو 
الزىري وابن جريج واألوزاعي، وثقو أبو حاتم، توفي سنة ثالث عشرة ومائة، احتج بو مسلم 

 واألربعة.
كالعي، عن عبد الرحمن بن جبير، وعنو زىير بن سالم، قاؿ موالنا: )مح( عبد اهلل بن عبيد ال

والصواب عبيد اهلل بن عبيد بن عبد الوىاب الكالعي، وثقو دحيم. وقاؿ في التقريب: صدوؽ، 
 توفي سنة اثنتين وثالثين ومائة، احتج بو أبو داود وابن ماجة.
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ي الربذي، عن زين العابدين وأخيو محمد )مح( عبد اهلل بن عبيدة بن نشيط الحميري القرش
وخلق، وعنو صالح بن كيساف وغيره، وثقو الدار قطني ويعقوب بن أبي شيبة وابن حباف، وقاؿ 
النسائي: ليس بو بأس. قاؿ في الميزاف: وثقو غير واحد، ووصمو بعضهم، قتلو الحرورية سنة 

 ثالثين ومأتين، احتج بو البخاري متابعة.
ن عثماف بن خثيم القارئ المكي، عن أبي الطفيل وأبي الزبير وابن جبير )ط( عبد اهلل ب

ومجاىد، وعنو ابن عيينة وابن جريج وابن علية وأبو عوانة، وثقو ابن معين والعجلي، توفي سنة 
 اثنين وثالثين ومائة، احتج بو الجماعة، لكن البخاري تعليقًا.

لمبارؾ الجرجاني أبو أحمد بن عدي اإلماـ )ط( عبد اهلل بن عدي بن عبد اهلل بن محمد بن ا
الحافظ الكبير ويعرؼ أيضاً بابن القطاف صاحب الكامل والجرح والتعديل، عن محمد بن 

محمد بن األشعث وأبي عبد الرحمن النسائي والحسن بن سفياف وخالئق فوؽ األلف، وعنو 
قاؿ الخليل: كاف  أبو طالب الحسني وابن عقدة وىو شيخة وأحمد بن محمد الهروي وخلق،

عديم النظير حفظاً وعدالة. وقاؿ الساجي: حافظاً ال بأس بو. ووثقو ابن عساكر. وقاؿ حمزة 
 السهمي: كاف حافظاً متقناً لم يكن في زمانو أحد مثلو. توفي سنة خمس وستين وثالث مائة.

شريك  )مح ـ( عبد اهلل بن عصمة، ويقاؿ ابن عصم، عن أبي سعيد وابن عباس وعمر، وعنو
وإسرائيل وأيوب بن جابر، قاؿ أبو زرعة: كوفي ال بأس بو ووثقو ابن معين. احتج بو أبو داود 

 والترمذي.
)مح ط( عبد اهلل بن عطاء المكي، ويقاؿ الطائفي أوالواسطي أبو عطاء المدني، عن الباقر وابن 

وى الذىبي، عن المنكدر وأبي إسحاؽ الشيباني، وعنو الثوري والحسن بن صالح والسبيعي، ر 
الترمذي أنَّو ثقة عند أىل الحديث، وذكره ابن حباف في ثقاتو، وقاؿ الذىبي: صدوؽ إنشاء 

 اهلل. احتج بو مسلم واألربعة.
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)مح( عبد اهلل بن أبي عطاء، عن الباقر قاؿ في المقاتل: من ثقات التابعين، روى عنو الثقات 
د بن عبد اهلل النفس الزكية صلب بعد موتو، قاؿ مثل مالك ونظراؤه وىو ممن خرج مع محم

 موالنا: ىو األوؿ كما حققو في تهذيب الكماؿ.
)ش( عبد اهلل بن عطاء بن يسار، عن محمد بن زيد، وعنو خارجة بن مصعب يحتمل أف يكوف 

 األوؿ أو الثاني.
و، وعنو )مح( عبد اهلل بن علي بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب، عن أبي

 ولده عبد العظيم في غسل إبراىيم وتكفينو.
)مح( عبد اهلل بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن أبيو، وعنو زياد بن المنذر 

وعمارة بن عربة ويزيد بن أبي زياد، وعيسى بن دينار، كاف يلقب الباىر؛ ألنَّو لم يجلس مجلساً 
موثق، احتج بو الترمذي والنسائي، توفي وىو ابن  إالَّ بهر من حضره، قاؿ الذىبي والخزرجي:

 سبع وخمسين سنة، وكاف ولي صدقات أمير المؤمنين.
 )ش( عبد اهلل بن علي بن عبد اهلل بن جعفر المديني، عن أبيو، وعنو محمد بن عبداهلل.

 )ش( عبد اهلل بن عمر بن أحمد بن شاىين الحافظ، روى عنو المرشد باهلل وأكثر، وعده اإلماـ
 عليو الصالة والسالـ في رجاؿ، توفي سنة أربعين وأربعمائة.

)مح ـ( عبد اهلل بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن أخيو عبيد اهلل ونافع 
وزيد بن أسلم وحميد الطويل، وعنو الفضل بن دكين والليث وموسى بن ىالؿ وغيرىم، قاؿ ابن 

دارمي: قلت ليحيى كيف حالو في نافع؟ قاؿ: صالح عدي: ال بأس بو. وأحمد أيضاً، وقاؿ ال
ثقة. وقاؿ أبو حاتم: يكتب حديث. خرج مع النفس الزكية ولما أسره أبو الدوانيق، قاؿ لو: 

؟ قاؿ: لم أجد إالَّ ذلك أو الكفر بما أنزؿ على محمد، توفي سنة إحدى أو  أنت الخارج عليَّ
)صحيفة( عبد اهلل بن عمر بن خطاب الزيات، اثنتين وسبعين ومائة، احتج بو مسلم واألربعة 

عن خالد بن علي النعماف األعلم صحيفة زين العابدين، وعنو جعفر بن محمد بن الحسن، 
 سمع عليو سنة خمس وستين ومأتين.
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)ش( عبد اهلل بن عمر بن عبد اهلل المصار البغدادي أبو محمد نزيل أصفهاف، عن سيف بن 
 لمرشد.عمرو وغيره، وعنو ا



)مح( عبد اهلل بن عمر بن عثماف، عن أخضر بن عجالف، وعنو وكيع لعلو ابن عمرو القرشي 
 األموي.

( عبد اهلل بن عمر بن محمد بن أباف األموي مولى عثماف أبو عبد الرحمن الكوفي 2)
مشكدانة، عن ابن المبارؾ ومحمد بن فضيل وحسين الجعفي وخلق، وعنو مسلم وأبو داود 

ة والبغوي، قاؿ أبو حاتم والذىبي: صدوؽ. وفي الكاشف: ثقة. عداده في ثقات وابن ماج
 محدثي الشيعة، توفي سنة ثماف أو تسع وثالثين ومأتين.

)ش( عبد اهلل بن عمر بن يزيد الزىري أبو محمد األصبهاني، عن عبد اهلل بن وىب، وعنو 
، قاؿ المرشد باهلل، قاؿ لنا محمد ومسلم بن عصاـ، روى حديث أياـ التشريق أياـ أكل وشرب

 عبد اهلل بن خيار: تفرد بو عبد اهلل بن عمر.
)ط( عبد اهلل بن عمر البغوي، عن علي بن الجعد، وعنو البروجردي والصواب: عبد اهلل بن 

 محمد البغوي.
 )ش( عبد اهلل بن عمر الخطابي، عن أبي داود، وعنو عبداف بن أحمد.

 بن إسحاؽ، وعنو علي بن معبد.)ش( عبد اهلل بن عمر، عن محمد 
 )ش( عبد اهلل بن عمر، عن روح، وعنو أبو زكرياء.

)ش( عبد اهلل بن عمرو بفتح أولو بن الحارث، عن عبد الملك بن عبد الملك، وعنو أحمد بن 
 صالح.

)ـ ش( عبد اهلل بن عمرو بن عوؼ بن زيد، عن أبيو، وعنو ولده كثير، وثقو ابن حباف، احتج بو 
 إالَّ النسائي.األربعة 

 )قب( عبد اهلل بن عمرو الرفاعي أبو القاسم األصفهاني، حدث عنو ابن المغازلي.
 )محيط( عبد اهلل بن عمرو، عن يزيد بن زريع، وعنو محمد بن

)ط( عبد اهلل بن عمرو بن الفعوا الخزاعي، عن أبيو، وعنو عيسى بن معمر، ذكره ابن حباف في 
 الثقات، احتج بو أبو داود.

مح ط( عبد اهلل بن عمرو بن مرة الجملي الكوفي، عن أبيو، وعنو وكيع وإسحاؽ السلولي، )
قاؿ أبو حاتم: ال بأس بو. وقاؿ في الكاشف: صدوؽ. وثقو ابن حباف، توفي قريباً من المأتين، 

 احتج بو ابن ماجة.

(2/99) 

 



 )ط( عبد اهلل بن عمرو الوراؽ، عن ىشاـ، وعنو ابن األنباري.
 د اهلل بن عمرو، عن إسحاؽ، بن مرة، وعنو بقية بن الوليد.)ط( عب

 )ش( عبد اهلل بن عمرو الرقي، عن زيد بن أبي أنيسة، وعنو مجالد بن الحسن.
 )ش( عبد اهلل بن عمرو، عن سليماف بن سفياف، وعنو محمد بن حباف.

 )ش( عبد اهلل بن عمير، عن عبد اهلل بن وىب، وعنو محمد بن يحيى بن مندة.
ش( عبد اهلل بن عمراف بن حصين األصفهاني، عن إبراىيم بن محمد بن طلحة، وعنو عبد )

 الرحمن الذكواني، قاؿ المرشد باهلل: ال ذكر لو إالَّ في حديث ال تباغضوا الخ.
 )ش( عبد اهلل بن عمراف، عن ابن آشوع، وعنو بشر بن محمد.

و حجر بن الحارث، قاؿ المرشد )ش( عبد اهلل بن عوؼ الكناني، عن بشير بن عقربة، وعن
 باهلل: كاف عامالً لعمر بن عبد العزيز وشهد قتل عبد الملك بن مرواف عمرو بن سعيد.

)ط( عبد اهلل بن عوف بن أبي عوف الهاللي أبو محمد البغدادي الخراز، عن نافع وابن سيرين 
قو عبد اهلل بن أحمد وأبو ومالك، وعنو ابن المديني، وعبد اهلل بن أحمد وأبو القاسم البغوي، وث

 زرعة وصالح بن محمد، وقاؿ أحمد مأموف: توفي سنة اثنتين وثالثين ومأتين، احتج بو النسائي.
 )ط( عبد اهلل بن عوف، عن محمد بن بشير، ىو األوؿ.

)مح ط ش( عبد اهلل بن العلى بن زبر بن عمر الدمشقي الربعي، عن زيد بن علي والقاسم بن 
بد اهلل، وعنو إبراىيم بن عبد اهلل والوليد بن مسلم وشبابة وغيرىم، وثقو محمد وسالم بن ع

دحيم وابن معين وعبد الرحمن بن أبي حاتم ومعاوية بن صالح وىشاـ بن عمار ويعقوب بن أبي 
 شيبة، قاؿ ولده إبراىيم: توفي سنة أربع أو خمس وستين ومائة. احتج بو البخاري واألربعة.

ش بن عباس القتباني أبو حفص المصري، عن أبيو، وعنو ابن وىب، قاؿ )ش( عبد اهلل بن عيا
أبو حاتم: صدوؽ. وذكره ابن حباف في الثقات، وقاؿ: مات سنة سبعين ومائة. احتج بو مسلم 

 وابن ماجة.
 )ش( عبد اهلل بن العرار، عن رجل، وعنو حماد.

(2/100) 

 

ى األنصاري أبو محمد الكوفي، عن جده )مح ـ( عبد اهلل بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليل
والشعبي وعطية وغيرىم، وعنو شعبة وشريك وإسرائيل، قاؿ في التقريب: كاف فيو تشيع، وقاؿ 

ابن معين: ثقة يتشيع. وقاؿ النسائي: ثقة ثبت. وقاؿ أبو حاتم: صدوؽ. توفي سنة ثالثين 
 ومائة، احتج بو الجماعة.



اث الكوفي، عن مالك بن مغوؿ وعلي بن حكيم وأحمد )ش( عبد اهلل بن غناـ بن حفص بن غي
 بن يونس، وعنو القطيعي، ىو من رجاؿ اإلكماؿ.

)ط( عبد اهلل بن فضالة والصواب: عبيد اهلل مصغرًا أبو قديد الحافظ الليثي، عن عبد الرزاؽ 
م والمقري ويحيى بن يحيى، وعنو ابن أبي عاصم والحسين بن سفياف والنسائي، ووثقو أبو حات

 وابن حباف، وقاؿ صالح: توفي في بضع وأربعين ومأتين.
( عبد اهلل بن الفضل بن العباس بن ربيعة بن الحارث الهاشمي المدني، عن أنس وأبي 3)

سلمة، وعنو مالك وابن إسحاؽ وغيرىما، قاؿ أحمد: ال بأس بو. وثقو ابن معين وأبو حاتم، 
 احتج بو الجماعة، توفي بعد المائة.

هلل بن القاسم، عن مدرؾ، وعنو علي بن سعيد لعلو الراوي عن ابن المسيب، قاؿ )ط( عبد ا
 ابن معين: ليس بو بأس، ووثقو ابن حباف، احتج بو النسائي.

( عبد اهلل بن أبي قتادة الحارث بن ربعي األنصاري، قاؿ في الجامع: من مشاىير التابعين 3)
بي كثير والمقبري وغيرىم، وثقو النسائي، توفي وثقاتهم، عن أبيو، وعنو ابنو قتادة ويحيى بن أ

 سنة خمس وتسعين، احتج بو الجماعة.
 )مح ط( عبد اهلل بن قتادة، والصواب: ابن أبي قتادة.

)ط( عبد اهلل بن أبي قتيبة بن مسلم أبو أحمد الكوفي الغنوي، عن الدارمي ويزيد بن عمر 
 اس.والغنوي، وعنو ولده أحمد أو محمد والسيد أبو العب

 )ش قب( عبد اهلل بن قحبطة، عن محمد بن الصباح، وعنو أبو الشيخ بن حباف.
)ش( عبد اهلل بن قطاؼ، ويقاؿ ابن فالف بن قطاؼ أبو بكر النهشلي، عن عاصم بن كامت 

 وعبد الرحمن بن األسود، وعنو حصين بن المخارؽ ويحيى بن آدـ، احتج بو مسلم.

(2/101) 

 

بي قيس البصري أبو األسود الحمصي، عن أبي ذر وأبي الدرداء، وعنو )المنصور( عبد اهلل بن أ
 محمد بن زياد ومعاوية بن صالح، وثقو النسائي، احتج بو مسلم واألربعة.

)مح( عبد اهلل بن كثير بن المطلب القرشي الداري موالىم الكوفي القارئ، عن بن الزبير، 
رأ عليو القرآف، وعنو ابن جريج، وابن ومحمد بن قيس بن مخرمة وأبي المنهاؿ ومجاىد، وق

أبي نجيح، قاؿ ابن سعد: كاف ثقة ولو أحاديث صالحة، توفي بمكة سنة اثنتين وعشرين ومائة، 
 احتج بو الجماعة.

)مح ط( عبد الّلو بن كعب بن مالك األنصاري، عن أبيو، وأبي أيوب وابن عباس وجابر 



رج وسعد بن إبراىيم وابنو عبد الرحمن، وثقو والحسن السبط، وعنو الزىري وعبد الرحمن األع
 أبو زرعة وابن سعد، توفي سنة سبع وسبعين، احتج بو الجماعة.

)ـ( عبد اهلل بن كنانة بن عباس بن مرداس السلمي، عن أبيو، وعنو عبد القاىر بن السري 
نو وىشاـ بن إسحاؽ والصواب: إسحاؽ بن عبد اهلل بن كنانة، عن أبيو، عن ابن عباس، وع

 ىشاـ بن حساف ووقع في بعض المواضع ىشاـ بن إسحاؽ وىو وىم.
 )قب( عبد اهلل بن أبي لبابة، عن ابن عمر، وعنو األوزاعي، والصواب: عبده بحذؼ الجاللة.
)ش( عبد اهلل بن لحي أبو عامر الهروي الشامي، عن بالؿ وعبد اهلل بن قرط وعنو راشد بن 

 اإلكماؿ. سعيد وزاىر بن عبد اهلل، وىكذا في
 )ـ( عبد اهلل لبابا، عن إسرائيل، وعنو محمد بن حبيب كذا في الشرح.

ف قب( عبد اهلل بن لهيعة بن عقبة الحضرمي الغافقي أبو عبد الرحمن المصري، عن عطاء  4)
وأبي الزبير وابن المنكدر وخلق كثير، وعنو األوزاعي والليث وابن المبارؾ وعبد اهلل بن وىب 

ي مصر وعاملها، قاؿ الثوري: عنده األصوؿ، وعندنا الفروع. وقاؿ ابن مهدي: وخلق، كاف قاض
وددت أني سمعت من ابن لهيعة خمس مائة حديث وغرمت مالي وأىل مصر يذكروف أنَّو لم 

 يغلط وأنو لم يزؿ أوؿ أمره وآخره واحد. قلت: وىم أعرؼ بو من غيرىم.

(2/102) 

 

لبار عبد اهلل بن لهيعة وقاؿ أحمد: كاف صحيح وقاؿ ابن وىب: حدثني واهلل الصادؽ ا
الكتاب. قلت: عداده في ثقات محدثي الشيعة، وقد نالوا منو لذلك؛ ألنَّو كاف مجبوالً على 

التشيع. فإف قلت: فقد جرحو المؤيد باهلل، قلت: حاشاه وقد روى عنو الكثير الطيب ولم 
عة: كالـ وىذا صحيح؛ ألنَّو قد تكلم يجرحو وإنما قاؿ في جوابو على الخصم قيل في ابن لهي

فيو جماعة من المايلين عن آؿ الرسوؿ ومثل ىذا ليس بجرح. توفي سنة أربع وتسعين ومائة، 
 احتج بو الجماعة، لكن البخاري والنسائي لم يصرحا باسمو.

)مح( عبد اهلل بن مالك بن الحارث الهمداني الكوفي، عن علي وابن عمر، وعنو السبيعي، وثقو 
 ابن حباف، واحتج بو أبو داود.

)مح( عبد اهلل بن مالك اليحصبي المصري، عن عقبة بن عامر، وعنو جعثل الرعيني، وثقو ابن 
حباف، فرؽ بينو وبين أبي تميم الجيشاني أبو حاتم، وقاؿ في التهذيب: جعلهما ابن يونس 

 واحدًا. وىو الصواب اىػ، احتج بو األربعة.
ارؾ بن واضح الحنظلي موالىم أبو عبد الرحمن المروزي أحد األئمة ؽ( عبد اهلل بن المب 4)



األعالـ، عن الحسن ومالك وأبي حنيفة وابن جريج وشعبة والحماداف وخلق، وعنو السفياناف 
من شيوخو وأبو داود الطيالسي وإبراىيم بن محمد بن ميموف ويونس بن عبد األعلى وخلق، 

ؼ شيخ، فرويت عن ألف، قاؿ أحمد: كاف حافظاً. وقاؿ قاؿ ابن المبارؾ: كتبت عن أربعة آال
أبو حاتم: ثقة إماـ. وقاؿ ابن سعد: ثقة مأموف حجة. وقاؿ ابن معين: ثقة صحيح الحديث. 

وكاف محمد بن الصادؽ يدعوا عليو ويقوؿ: كتم فضائلنا أو نحو ذلك. توفي سنة إحدى 
 وثمانين ومائة، احتج بو الجماعة.

أبي المجالد، عن مواله عبد اهلل بن أبي أوفا وابن عقدة، وعنو أبو عبد اهلل  )علوي( عبد اهلل بن
 العلوي، وثقو في التقريب وابن معين، احتج بو البخاري واألربعة إالَّ الترمذي.

(2/103) 

 

)ـ( عبد اهلل بن محرر بمهمالت كمعظم العامري الجزري، عن الحسن وقتادة والزىري وغيرىم، 
فضل بن دكين وعبد الرزاؽ وغيرىم، احتج بو الترمذي وابن ماجة وغمزه بعضو وعنو الثوري وال
 من دوف حجة.

علوي قب( عبد اهلل بن محمد بن إبراىيم بن عثماف العبسي موالىم أبو بكر بن أبي  5)خب 
شيبة الكوفي الحافظ، أحد األعالـ صاحب المصنف، عن ابن عيينة والفضل بن دكين ويحيى 

اتم بن إسماعيل وخلق، وعنو أحمد والشيخاف وأبو داود وابن ماجة، والحسن بن أبي زايدة وح
بن سفياف والبغوي وخلق، أثنى عليو العلماء وزكوه، ووثقو أبو حاتم، عداده ىو وأخويو عثماف 

والقاسم في ثقات محدثي الشيعة وممن بايع اإلماـ محمد بن إبراىيم وخرج للجهاد بين يديو، 
  النسائي، توفي سنة خمس وثالثين ومأتين.احتج بو الجماعة إالَّ 

)ش( عبد اهلل بن محمد بن إبراىيم أبو محمد األسدي، عرؼ بابن األكفاني، عن ابن عقدة 
والمحاملي والصولي وأبي الحسن الكرخي وسنن أبي داود، عن علي بن الحسن بن العبد، 

واحد يثنى عليو جمع لو قاضي وعنو اإلماـ أبو طالب والتنوخي وأبو القاسم، كاف غير عبد ال
 بغداد سنة ست وسبعين وثالثمائة.

)ط( عبد اهلل بن محمد بن إسحاؽ بن العباس الفاكهي أبو محمد، عن أبيو وأبي يحيى بن أبي 
ميسرة، وعنو أبو العباس الحسني وأبو عبد اهلل الحاكم في سنة ثالث وخمسين وثالثمائة، سمع 

 منو أبو العباس وآخروف.
( عبد اهلل بن محمد الدامغاني أبو محمد، عن الحسين بن علي النهمي، وعنو صاعد )مرتضاه

 بن محمد.



)ط ش قب( عبد اهلل بن محمد بن علي القاضي بن مهراف البغدادي المقرئ أبو أحمد أحد 
األئمة المشهورين، عن ابن عقدة والمحاملي ويوسف بن بهلوؿ، وعنو محمد بن علي بن البيع 

د بن موسى والفضل بن أبي جعفر وغيرىم، وثقو الخطيب، توفي سنة ست والحسن بن أحم
 وأربعمائة.

 )نص( عبد اهلل بن محمد المدني فقيو مصر، عن عمارة بن زيد، وعنو الناصر للحق.

(2/104) 

 

)قب( عبد اهلل بن محمد بن أحمد بن أسد البزار أبو القاسم، عن محمد بن العباس بن مقاتل، 
 عبدالواحد بن علي بن العباس. وعنو أبو القاسم

ش( عبد الّلو بن محمد بن أسماء الضبعي أبو عبد الرحمن البصري، عن عمو جويرية وابن  2)
المبارؾ ومهدي بن ميموف، وعنو الشيخاف وأبو داود والنسائي، وقاؿ أبو زرعة: ال بأس بو. 

 وقاؿ أبو حاتم: ثقة. توفي سنة إحدى وثالثين ومأتين.
بن محمد بن أسيد األصبهاني أبو محمد، عن حاتم بن يونس، وعنو علي بن  )ش( عبد اهلل

 عمر السكري.
)ش( عبد اهلل بن محمد بن حياف األصبهاني حافظ أصفهاف، وسيد زمانو، صاحب الطبقات 
السائرة ويعرؼ بأبي الشيخ لقي الكبار، وسمع من محمود بن أحمد بن الفرح وإبراىيم بن 

بن حفص الهمداني وأمم، وعنو أبو بكر الشيرازي وأبو بكر بن  سعد ومحمد بن عبد اهلل
مردويو وأبو سعيد الماليني وأبو نعيم وحفيده محمد بن عبد الرزاؽ بن أبي الشيخ وخلق كثير، 
قاؿ ابن مرويو: ثقة مأموف، وقاؿ الخطيب: حافظاً متقناً، توفي سنة تسع وستين وثالث مائة، 

 خرج لو المرشد باهلل فأكثر.
ط( عبد اهلل بن محمد بن الحجاج، عن أحمد بن إبراىيم الشافعي، وعنو أبو أحمد )

 العسكري.
)مح( عبد اهلل بن محمد بن بشر أبو مجالد البجلي، عن أحمد بن محمد بن عقدة، وعنو زيد 

 بن علي القاضي.
سنة )ف( عبد اهلل بن محمد بن جعفر بن قيس البزار البغدادي، عن المحاملي، وعنو السماف 

 أربع وتسعين.
)ش( عبد اهلل بن محمد بن الحسن الشرقي أبو عبد اهلل بن ىاشم، وعنو يحيى بن إسماعيل، 

قاؿ الذىبي: سماعاتو صحيحة ولكن تكلموا فيو إلدمانو شرب المسكر. توفي سنة اثنتين 



 وسبعين.
ي بكر )ش( عبد اهلل بن محمد بن الحسين الذكواني أبو محمد الكوفي األصفهاني، عن أب

 المقرئ، وعنو المرشد.

(2/105) 

 

( عبد اهلل ىكذا عندىما بن محمد بن حفص بن عمر بن موسى القرشي التيمي المعروؼ 2)
بابن عائشة، عن حماد بن سلمة وابن عيينة ووىب بن خالد وغيرىم، وعنو أحمد والدوري 

ثقة. توفي سنة  والترمذي والنسائي، قاؿ أحمد وأبو داود: صدوؽ. وقاؿ أبو حاتم: صدوؽ
 ثماف أو تسع وعشرين ومأتين، احتج بو األربعة إالَّ ابن ماجة.

)ـ( عبد اهلل بن محمد بن خالد القاضي، عن سليماف بن المهدي، وعنو عبد اهلل بن محمد 
 السعدي.

 )ش( عبد الّلو بن محمد بن زكريا، عن عثماف بن عبدالوىاب، وعنو أبو الشيخ.
واصل النيسابوري الحافظ المحمود أبو بكر الفقيو الشافعي، عن  )ش( عبد اهلل بن زياد بن

جعفر بن محمد وأبي زرعة وعمرو بن حفص والطبقة، وعنو ابن عقدة والدار قطني وأبو علي 
 النيسابوري وخلق كثير، أثنى عليو الحاكم والدار قطني، توفي سنة أربع وعشرين وثالث مائة.

 أبي مريم، عنو جده، وعنو الطبراني.)ش( عبد اهلل بن محمد بن سعيد بن 
عبد اهلل بن محمد بن سعيد بن محارب األنصاري، قاؿ الذىبي: عن أبي خليفة والساجي، 

وعنو العقيقي وجماعة والتنوخي وأكثر مشائخو ال يعرفوف. وقاؿ في التذكرة: توفي سنة أربعة 
 وستوف وثالثمائة.

بيت المقدس، عن ىشاـ بن عمار، وعنو ابن  )ش( عبد اهلل بن محمد بن مسلم الفريابي حديث
 المقري.

)مح ط( عبد اهلل بن محمد بن سليماف بن عبد اهلل بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب، عن أبيو، عن جده، وعن عبد اهلل بن موسى، عن أبيو، عن جده، وعنو حمزة بن القاسم 

الحديث، وكاف والده ىرب بعد قتل  العلوي والمرادي، كاف ذا قدر جليل ورد الكوفة، وروى
 الفخي إلى عمو إدريس وأعقب ىناؾ.

 )ط( عبد اهلل بن محمد بن سواد الهاشمي، عن ضرار بن صرد، وعنو علي بن محمد بن داىر.
)ؽ( عبد اهلل بن محمد بن أبي شيبة، عن أبي بكر األحوص، وعنو أحمد بن الحسن الصوفي، 



 ة. وقد تقدـ.قاؿ الذىبي: إليو المنتهى في الثق
 )ش( عبد اهلل بن محمد بن محمد بن الصباح األصفهاني، عن سليماف لوبي، وعنو الطبراني.
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)ش ف( عبد اهلل بن محمد بن العباس الحمدوني أبو بكر، عن محمد بن عمر والبختري، وعنو 
 السماف وأبو الشيخ.

مد، عن عمرو، وعنو أبو طالب بن )قب( عبد اهلل بن محمد بن عايذ البغدادي الخالؿ أبو مح
 طاواف، روى في فضل علي فغاظ الذىبي.

)ـ( عبد اهلل بن محمد بن عبد اهلل بن زيد بن عبد ربو األنصاري، عن أبيو، عن جده الراوي 
 لألذاف، وعنو أحمد بن سيرين ومحمد بن عمرو األنصاري، وثقو حباف، واحتج بو أبو داود.

بد اهلل بن محمد بن أحمد الرقاعي األصبهاني، عن أبي علي )قب( عبد اهلل بن محمد بن ع
 الفارسي، وعنو ابن المغازلي في سنة أربع وثالثين ومأتين، وىو من رجاؿ اإلكماؿ.

)ط( عبد اهلل بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة، عن عائشة وعامر بن سعد، 
ثقو العجلي، احتج بو الشيخاف والنسائي وعنو شريك وابناه محمد وعبد الرحمن وغيرىم، و 

 وابن ماجة.
)ـ ش ؽ( عبد اهلل بن محمد بن عبد العزيز بن المرزباف، من سابور بن شاىنشاه البغوي األصل 

البغدادي اإلماـ الحافظ الكبير مسند الدنيا أبو القاسم المنيعي، عن محمد بن عبد الوىاب 
اإلسماعيل وأبو الشيخ وغيرىم، وثقو الخطيب وأحمد وابني أبي شيبة، وعنو الدار قطني و 

وموسى بن ىاروف والدار قطني، قاؿ الذىبي: الرجل ثقة مطلقاً وال عبرة بقوؿ السليماني فيو. 
 توفي ليلة الفطر سنة سبع عشرة وثالثمائة.

 )ش( عبد اهلل بن محمد بن عبد الكريم أبو القاسم الرازي، عن أبي زرعة، وعنو أبو الشيخ.
عبد اهلل بن محمد بن عبيد بن سفياف بن أبي الدنيا القرشي األموي موالىم البغدادي  )ط جا(

اإلماـ الحافظ أبو بكر صاحب التصانيف، عن أبيو وخلق، وحسين بن عبد الرحمن وغيرىم، 
وعنو محمد بن يزداد ومحمد بن علي بن ىاشم وغيرىما، قاؿ ابن فهد: كاف كثير العلم 

 ثمانين ومأتين.صدوؽ. توفي سنة إحدى و 
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)ش قب( عبد اهلل بن محمد بن عثماف الواسطي اإلماـ الحافظ أبو محمد عرؼ بابن السقاء، 
عن محمد بن محمد بن األشعث وزكريا الساجي وأبي يعلى الموصلي ومحمد بن إسماعيل 

واتفق أفَّ العلوي وخلق، وعنو سعيد المقبري والهيثم بن خلف وأبي بكر بن أبي داود وغيرىم، 
حدث بواسط بحديث الطير فوثبوا بو وأقاموه وغسلوا موضعو فمضى ولـز بيتو، وكاف ال 

يحدث أحداً من الواسطيين، توفي سنة ثالث وسبعين وثالثمائة، ذكره ابن الطبيب وكاف من 
 الحفاظ المتقنين.

وأبي الطفيل  ( عبد اهلل بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، عن ابن عمر وجابر وأنس وأَُبيّ 3)
وزين العابدين وخلق، وعنو السفياناف والحسن بن صالح وقيس بن الربيع وخلق. قاؿ الحاكم:  
كاف أحمد وإسحاؽ يحتجاف بحديثو، وقاؿ ابن عدي: روى عنو جماعة من الثقات المعروفين 

 يكتب حديثو، وقاؿ الترمذي: صدوؽ، وقاؿ ابن عبد البر ىو شريف عالم ال يطعن عليو إالَّ 
 متحامل وىو أقوى من كل من ضعفو. توفي بعد األربعين والمائة.

( عبداهلل بن محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيو، وعنو سالم بن أبي الجعد وعمرو بن 3)
دينار والزىري وغيرىم، وثقو ابن سعد والعجلي والذىبي والنسائي، قلت: ىو أبو ىاشم 

أوصى إلى علي بن عبد اهلل بن العباس لما أحس المشهور إليو يسند علم العدؿ والتوحيد 
 بالموت سنة ثماف وتسعين واحتج بو الجماعة.

( عبد اهلل بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب أبو محمد، عن أبيو وزيد بن علي 3)مع 
والباقر، وعنو ابنو عيسى وابن المبارؾ وأبو أسامة وغيرىم، قاؿ بعضهم: صالح الحديث. ووثقو 

اف، قلت: ىو من األماثل الثقات العلماء األشراؼ ال يتكلم فيو إالَّ ناصبي. قاؿ موالنا: ابن حب
 ىو ممن وثقو المؤيد باهلل. توفي في أياـ المنصور، احتج بو أبو داود والنسائي.

)مح( عبد اهلل بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن أبيو، وعنو أبو 
ؽ فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، روى أف أباه أمره أف يصـو الجارود أمو أـ الصاد

 عنو وال عقب لعبد اهلل.
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)ط( عبد اهلل بن محمد بن عقيل بن علي بن نفيل أبو جعفر النفيلي الحمراني الحافظ، عن 
اري وأبو زىير بن معاوية ومعقل بن عبيد اهلل وأبي المليح وغيرىم، وعنو أحمد وابن معين والبخ

داود وغيرىم، قاؿ أبو حاتم: ثقة مأموف. وكاف يحيى يثني عليو، توفي سنة أربع وثالثين ومأتين، 
 احتج بو البخاري واألربعة.



 )ش( عبد اهلل بن محمد بن عمراف، عن محمد بن يحيى، وعنو ابن فورؾ.
 و أبو الشيخ.)ش( عبد اهلل بن محمد بن عيسى المقرئ أبو عبد الرحمن، عن ابن مسعود، وعن

)محيط( عبد اهلل بن محمد بن عيسى الخشاب أبو محمد األصفهاني، عن الحسين بن معاذ 
 األخفش، وعنو القاضي عبد الجبار بن أحمد.

 )ش( عبد اهلل بن محمد بن محمد بن فورؾ أبو بكر، عن عمر بن أحمد، وعنو أبو الشيخ.
عن محمد بن يونس، وعنو أبو الفرج )قب( عبد اهلل بن محمد بن فرج الواسطي أبو الطيب، 

 أحمد بن علي الحنوطي.
)ـ( عبد اهلل بن محمد بن المغيرة الكوفي، عن مسعر، وعنو محمد بن العباس، قاؿ موالنا: 

 وثقو المؤيد باهلل.
)ش قب( عبد اهلل بن محمد بن ناجيو أبو محمد، عن األعمش وأبي بكر بن أبي شيبة وأبي 

نو أبو بكر الشافعي وأبو الشيخ وعمر بن الزيات وغيرىم، قاؿ معمر الهذلي وطبقتهم، وع
 الذىبي: كاف ثقة ثابتاً عارفاً. توفي سنة إحدى وثلثمائة.

 )ط( عبد اهلل بن محمد بن النعماف، عن محمد بن سعيد، وعنو محمد بن يزداد.
طالب، )مح( عبد اهلل بن محمد بن يحيى بن عبد اهلل بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 

 روى عنو محمد بن منصور ولقيو، وقد كاف أثر السجود في وجهو أثرًا خفيًا.
 )ش( عبد اهلل بن محمد بن يحيى بن أبي كثير، عن داود بن الزيدي، وعنو ابن صاعد.
 )ش( عبد اهلل بن محمد بن يحيى الرازي، عن أبيو، وعنو عبد اهلل بن محمد القرشي.
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د بن اليسع بن طالب األنطاكي أبو القاسم المقري، عن الحسين بن )ش( عبد اهلل بن محم
إبراىيم بن أبي ضمرة وجماعة، وعنو أبو القاسم التنوخي، قاؿ الذىبي: منهم من يتهمو. توفي 

 سنة خمس وثمانين وثلثمائة، قاؿ في اإلكماؿ: روى عنو جماعة من شيوخنا.
 عمارة بن زيد، وعنو الناصر للحق. )محيط( عبد اهلل بن محمد المديني فقيو مصر، عن

)ش( عبد اهلل بن محمد بن يعقوب بن الحارث البخاري الفقيو أبو سعيد الحافظ العالمة ، عن 
 عبد الصمد وغيره، وعنو عبد اهلل بن مندة وغيره، غمزوه، وتوفي سنة أربعين وثالثمائة.

 أبو أحمد الرازي. )ط( عبد اهلل بن محمد األيادي، عن عمر بن محمد بن مدرؾ، وعنو
)ط ش( عبد اهلل بن محمد البلوي أبو أحمد المدني، عن عمارة بن زيد وإبراىيم بن عبد اهلل بن 

 العلى، وعنو الناصر للحق ومحمد بن سهل بن ميموف.



 )قب( عبداهلل بن محمد البغوي، عن يحيى الحماني، وعنو أحمد بن إبراىيم بن شاذاف.
ي أو التيمي، عن حماد والقاسم، وعنو أبو العباس وأحمد بن )ـ( عبد اهلل بن محمد التميم

 داود.
 )ط( عبد اهلل بن محمد الخطابي، عن يحيى بن المتوكل، وعنو الحسن بن سفياف.

 )ش( عبد اهلل بن محمد الروياني، عن محمد بن سليماف، وعنو علي بن محمد بن أباف.
الزىري البصري، عن حماد وطائفة، )جا ش( عبد اهلل بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور 

 وعنو مسلم واألربعة وغيرىم، قاؿ أبو حاتم: صدوؽ. قيل: توفي سنة ست وخمسين ومأتين.
 ( عبد اهلل بن محمد السعدي، عن الحسين بن علي أبو نعيم، وعنو أبو العباس الحسني.2)

قاؿ أبو حاتم:  )نص( عبد اهلل بن محمد الرومي، عن الدراوردي وغيره، وعنو مسلم وغيره،
 صدوؽ. وقد تقدـ، توفي سنة ست وثالثين ومأتين.

)ط جا ش ؿ( عبد اهلل بن محمد العدوي أو القروي العدوي أبو الجياب، عن ابن جدعاف 
 والزىري وغيرىما، وعنو الوليد بن بكير والحسن بن حماد تكلموا فيو بغير حجة.

 و المرادي.)مح( عبد اهلل بن محمد العلوي، عن مولى لعمر، وعن
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)جا( عبد اهلل بن محمد القطاف المدائني، عن أبي عبد الرحمن المقري، وعنو النعماف بن 
 أحمد.

 )جا( عبد اهلل بن محمد القرشي، عن عبد اهلل بن محمد الرازي، وعنو عبد العزيز بن يحيى.
 )جا( عبد اهلل بن محمد، عن إسماعيل بن عمر، وعنو الحجاج.

  بن محمد النيسابوري، عن بحر بن نصر، وعنو محمد بن عبد الرحمن المخلص.)ش( عبد اهلل
)جا( عبد اهلل بن محمد بن الحجاج، عن أحمد بن إبراىيم الشافعي، وعنو أبو أحمد 

 العسكري.
)جا( عبد الّلو بن محمود بن عبد الّلو السعدي أبو عبد الرحمن المروزي الحافظ الثقة، عن 

و ابن خزيمة ومكحوؿ بن الفضل وغيرىم. قاؿ الحاكم: ثقة مأموف، توفي الحالؿ وطبقتو، وعن
 سنة إحدى عشرة وثالثمائة.

)جا( عبد اهلل بن المختار البصري، عن الحسن وغيره، وعنو شعبة والحماداف، وثقو ابن معين 
 والنسائي، واحتج بو مسلم واألربعة.

بن عمر والبراء ومسروؽ، وعنو األعمش )مح ط( عبد اهلل بن أبي مرة الخارفي الهمداني، عن ا



 ومنصور وطائفة، وثقو ابن معين وأبو زرعة، توفي سنة مائة، احتج بو الجماعة.
 عبد اهلل عن أبي الدرداء، وعنو عبد اهلل بن عدي، لعلو األوؿ.

)ـ( عبد اهلل بن مرة، عن خارجة بن حذافة، وعنو عبد الّلو بن راشد، والصواب عبد الّلو بن أبي 
رة الزافي المرادي، قاؿ ابن حباف: خبره باطل. قاؿ موالنا: صححو المؤيد باهلل. احتج بو أبو م

 داود والترمذي وابن ماجة.
( عبد اهلل بن مرواف بن معاوية، عن الصادؽ وموسى بن أعين وعنو أحمد بن يحيى وابن أبي 2)

 حاتم.
 و بن أبي مرة، عن مسروؽ.)ط( عبد الّلو بن مسروؽ، عن ابن مسعود والصواب: عبد اللّ 

)ؿ( عبد الّلو بن مسعود السيلقي الهاشمي، عن المرادي وغيره، وعنو ولده الحافظ زيد بن 
 عبداهلل.
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)ط ـ ؿ( عبد الّلو بن مسلم الزىري أخو محمد بن مسلم، عن عمر وأنس وأخيو محمد، وعنو 
وفي سنة أربع وعشرين ومائة، وأخوه ولده ممد والنعماف بن راشد. قاؿ ابن معين: ثقة ثبت، ت

 عبد الّلو قبلو، احتج بو الستة لكن البخاري تعليقاً وإال ابن ماجو.
)ط ؿ( عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الكاتب الدينوري، عن إسحاؽ ومحمد بن زياد وغيرىما، 

الخطيب:   وعنو ابنو أحمد وعبيد اهلل بن أحمد الفارسي، قاؿ في الجامع: كاف ثقة ديناً. وقاؿ
كاف ثقة ديناً فاضاًل. وقاؿ الحاكم: أجمعت األمة على أنَّو كذاب. قاؿ الذىبي: ىذه مجازفة 

قبيحة وكالـ من لم َيَخِف اهلل ورأيت في مرآة الزماف أف الدار قطني قاؿ: كاف يميل إلى التشبيو 
 ن فجاءة.منحرؼ عن العترة وكالمو يدؿ عليو ا ىػ توفي سنة سبعين أو ست وسبعين ومأتي

)مح جا( عبد اهلل بن مسلم بن ىرمز المكي، عن مجاىد وابن جبير وعنو الثوري وحاتم بن 
 إسماعيل غمزه بعضهم، واحتج بو الترمذي وابن ماجة والبخاري في األدب.

 )مح( عبد اهلل بن مسلم، عن سعيد بن مسلم، وعنو عبد الرحيم.
عبد الرحمن نزيل البصرة، عن أبيو وأنس وابن  ؿ( عبد اهلل بن مسلمة بن قعنبة القعنبي أبو 3)

أبي ذئب وحماد بن سلمة والليث وغيرىم، وعنو الشيخاف وأحمد وأبو زرعة وأبو حاتم، وقاؿ: 
ثقة حجة. وأثنى عليو غير واحد، توفي سنة إحدى وعشرين ومأتين، احتج بو الجماعة إالَّ ابن 

 ماجة.
فر بن أبي طالب أو جعفر، عن أبيو وابن الحنفية )مح ش( عبد اهلل بن المسور بن عوف، عن جع



 وغيرىما، وعنو خالد بن أبي كريمة وعمرو بن مرة.
)ش( عبد اهلل بن مطيع بن راشد أبو محمد البكري النيسابوري، عن إسماعيل بن جعفر وىشيم 
 بن بشير وغيرىما، وعنو أحمد ومسلم وغيرىما، وثقو الخطيب، توفي سنة سبع وثالثين ومأتين.

)ـ( عبد اهلل بن معاذ، عن شعبة، وعنو ابن أبي داود والصواب: معاذ بن معاذ العنبري، فإنو 
 يروى عن شعبة.
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)ط( عبد اهلل بن معاذ بن معاذ العنبري البصري أبو عمرو الحافظ، قيل: كاف يحفظ عشرة 
ومأتين، أىملو  آالؼ حديث. يروي عن أبيو، وعنو الحسن بن سفياف، توفي سنة سبع وثالثين

 موالنا.
)ط( عبد اهلل بن معاذ بن نشيط الصنعاني، عن أبيو ومعمر، وعنو أبو داود، وثقو مسلم وابن 

 معين.
 )ش( عبد اهلل بن معاوية بن ميسرة بن شريح القاضي، عن جده، وعنو ولده علي.

مد بن )ش( عبد اهلل بن معاوية الجمحي أبو جعفر، عن صالح المري والحمادين، وعنو مح
الحارث المخزومي وعلي بن الحميد، وثقو ابن حباف والترمذي، توفي سنة ثالث وأربعين 

 ومأتين، احتج بو األربعة إالَّ النسائي.
)ـ ش السيد ع( عبد اهلل بن معبد الزماني، عن أبي قتادة وابن مسعود، وعنو قتادة، وثقو 

 النسائي احتج بو مسلم واألربعة.
 غيرة، عن عفاف بن مسلم، وعنو محمد بن يحيى.)ؿ( عبد الّلو بن الم

 )ـ( عبد الّلو بن معمر األنصاري، عن ابن يونس مولى عائشة، وعنو مالك.
)ش( عبد الّلو بن معقل بن مقرف المزني، عن علي وابن مسعود وأبيو، وعنو أبو إسحاؽ، 

 والشعبي وغيرىما، وثقو العجلي توفي سنة ثماف وثمانين، احتج بو الجماعة.
)ط( عبد الّلو بن مفضل، عن عبد الّلو بن أبي رافع، وعنو سعيد بن خالد، قاؿ في اإلكماؿ: 

 خرج لو أبو داود.
 )ط( عبد اهلل بن مقسم، عن جابر والصواب عبيد اهلل.

)نص مح( عبد اهلل بن منصور القومسي، عن القاسم بن إبراىيم كثيرًا وأحمد بن محمد بن أمية، 
لمرادي. وفي الجامع الكافي يروى عنو محمد بن حباف والحسن بن عبد وعنو الناصر للحق وا

الواحد وعثماف بن محمد، وأما المنصور باهلل فقاؿ: عبد اهلل بن يحيى القومسي الذي أكثر 



 الناصر عنو الرواية.
)ط( عبد اهلل بن المنكدر أخو محمد، عن جابر، وعنو شعبة والصواب أبو بكر بن المنكدر، 

: ليس لمحمد بن المنكدر أخ غير أبي بكر الراوي عن جابر، وىو ثقة، احتج بو قاؿ الحاكم
 مسلم واألربعة.
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)ش( عبد اهلل بن موسى بن إسحاؽ بن موسى الهاشمي أبو العباس، عن أحمد بن محمد 
المؤمل وطبقتهم، وعنو التنوخي، قاؿ ابن أبي الفوارس كاف فيو تساىل شديد. وقاؿ أبو الحسن 

 ن الفرات: ثقة. توفي سنة أربع وسبعين وثالثمائة.ب
)مح ط السيد ع( عبد اهلل بن موسى بن عبد اهلل بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
أبو محمد، عن أبيو، عن جده، وعنو ولده موسى ومحمد بن منصور، كاف فاضالً زاىداً وحيد 

ماؿ ما يعرفو الفضالء، قد كاف أراده عصره وغرة زمانو ولو من العلم والنسك والورع والك
القاسم بن إبراىيم للقياـ بأمر األمة فأبا أف يتقدمو، أرصد عليو المأموف العيوف، فخرج على 
وجهو ىارباً، ولو ولبني أبيو قصة حكاىا أبو العباس وأبو طالب، وقد كتب إليو المأموف في 

فأجاب عليو بما معناه: أتريد أف  الحضور لديو ويعهد لديو ما كاف قد عهده لعلي بن موسى
تخدعني كما خدعت أبا عبد اهلل في كالـ كثير صليب ذكره المنصور اهلل، توفي سنة سبع 

 وأربعين ومأتين.
)مح( عبد اهلل بن موسى بن جعفر الصادؽ شيخ محمد بن منصور، وقاؿ: قد كاف أثر السجود 

 في وجهو أثر خفياً.
ماف األنماطي البغدادي، عن محمد بن عبد الّلو األزدي، )ش( عبد اهلل بن موسى بن أبي عث

 وعنو الطبراني.
)ش( عبد الّلو بن موسى الجواليقي، عن أبي سلمة يحيى بن خلف، وعنو الزبير بن عبد الواحد 

 األزدي.
 )كم( عبد اهلل بن موسى العبسي، عن إسرائيل والصواب عبيد اهلل وسيأتي.

ي بفتح المعجمة وآخره مثلثة النصري بالنوف الدمشقي، عن )ش( عبد اهلل بن المهاجر الشعيث
ابن عمر وعنبسة، وعنو ولده إسماعيل ومحمد، ذكره ابن حباف في الثقات، احتج بو األربعة إالَّ 

 أبا داود أىملو موالنا.



 )ش( عبد اهلل بن مهراف شيخ أبي الشيخ ابن حياف.
 اد، وعنو عمرو بن حماد.)ط( عبد اهلل بن المهلب البصري، عن المنذر بن زي
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)ط ش( عبد اهلل بن ميموف بن داود القداح المخزومي مولى آؿ الحرث بن أبي ربيعة المدني، 
عن الصادؽ وغيره، وعنو العقيقي ويعقوب بن حميد وجعفر األشعري، احتج بو الترمذي، وقد 

 تكلموا عليو بغير حجة.
القاسم بن إبراىيم، عن آبائو، وعنو عمر بن محمد )ط( عبد اهلل بن ميموف مولى الحسن، عن 

 بن إسحاؽ النميري.
)ش( عبد اهلل بن نائل اليماني، عن زيد بن أرقم، وعنو محمد بن السائب الكلبي، وىكذا في 

 اإلكماؿ.
)قب ف( عبد اهلل بن ناجذ أبو صادؽ األزدي، وقاؿ الخزرجي: اسمو مسلم بن نذير أبو صادؽ 

و صادؽ، اسمو عبد اهلل بن ناجذ، عن أخيو ربيعة بن ناجد وعليم بن قيس وفي الميزاف قيل أب
الكندي والحسن بن ربيعة، وعنو الحكم وسلمة بن كهيل، وثقو يعقوب بن شيبة، واحتج بو 

النسائي وابن ماجة، وقاؿ أبو حاتم: مستقيم الحديث، زعم أف أمير المؤمنين كاف أحب 
حب أنَّو شهد معو يـو الجمل، وأف سواري مسجد الجامع الصحابة إليو، إالَّ أنو قاؿ: ال ي

 بالكوفة لو ذىباً.
)ش( عبد اهلل بن نافع بن العميا، عن عبد اهلل بن الحارث، وىو الصحيح، وعنو عمراف بن أبي 

 أنس، احج بو األربعة.
( عبد اهلل بن نافع الصائغ المدني أبو محمد المخزومي موالىم، عن الصادؽ ومالك وابن 3)

أبي ذؤيب، وعنو دحيم والذىلي ومحمد بن عبد الحكم وثقو ابن معين والنسائي، قاؿ ابن 
سعد: لـز مالك لزوماً شديدًا، وكاف ال يقدـ عليو أحدًا. توفي سنة ست ومأتين، احتج بو مسلم 

 واألربعة والبخاري في األدب.
 و محمد بن أحمد الواسطي.)ش( عبد اهلل بن نافع بن كثير بن عبد اهلل، عن أبيو، عن جده، وعن

)ش( عبد اهلل بن نافع أبو جعفر مولى الحسن بن علي، عن الوصي، وعنو الحكم بن عتيبة، 
 وثقو ابن حباف.

)مح( عبد اهلل بن نافع مولى ابن عمر، عن أبيو وعبد اهلل بن دينار، وعنو الدراوردي وحفص بن 
 عضهم.غياث وعيسى بن يونس، احتج بو مسلم وابن ماجة وغمزه ب
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( عبد اهلل بن أبي نجيح الثقفي موالىم أبو يسار المكي، عن طاوس ومجاىد وعطاء، 2)نص 
وعنو شعبة وابن عيينة والحسن بن صالح، وثقو أحمد وابن المديني والذىبي، وعده في الكنز 

في سنة من رجاؿ العدؿ والتوحيد، وعيب عليو ذلك، وقاؿ الذىبي ما ثبت عنو أو لعلو تاب، تو 
 إحدى وثالثين ومائة، احتج بو الجماعة.

)مح ش( عبد اهلل بن نجي الحضرمي الكوفي، عن علي عليو السالـ وعمار والحسين بن علي، 
وعنو جابر وأبو زرعة بن عمر وابن شرحبيل بن مدرؾ، وثقو النسائي واحتج بو األربعة إالَّ 

لحق يـو صفين، وكاف عبد الّلو من الترمذي، وكاف أخوة عبد اهلل سبعة قتلوا في جناب ا
 اصحاب علي عليو السالـ.

)مح( عبد اهلل بن نمير أبو ىشاـ الخارفي، عن األعمش والثوري واألوزاعي وخلق، وعنو علي 
بن المديني وعباد بن يعقوب وأبو بكر وعثماف بن أبي شيبة وثقو ابن معين، توفي سنة تسع 

نو أنو قاؿ: واهلل ال أصلي على رجل في قلبو شيء وتسعين ومائة، احتج بو الجماعة، روى ع
 على علي بن أبي طالب.

)ط( عبد اهلل بن ىاني بن عبد الرحمن، عن أبيو، وعنو ابن عدي، قالوا: متهم بالكذب، احتج 
 بو الطبراني في الكبير.

)ش( عبد اهلل بن ىاشم بن حباف الطوسي أبو عبد الرحمن العبدي، عن ابن عيينة ووكيع 
طاف، وعنو قاسم بن زكريا وأحمد بن أبي شيبة وابن خزيمة وثقو صالح بن محمد، توفي سنة والق

 سبع أو خمس وخمسين ومأتين، احتج بو مسلم.
)ش( عبد اهلل بن ىبيرة السبأئي أبو ىبيرة البصري، وعنو جرير بن نعيم ويحيى بن سعيد بن أبي 

 مائة.شجاع وابن لهيعة، وثقو أحمد، توفي سنة ست وعشرين و 
)مح( عبد اهلل بن أبي الهذيل العبدي أبو المغيرة الكوفي، عن علي وعمر وابن مسعود، وعنو 

 إسماعيل بن رجاء وغيره، وثقو النسائي، احتج بو مسلم والترمذي.
)جا( عبد اهلل بن واقد بن الحارث الحنفي أبو رجاء الهروي، عن محمد بن مالك مولى البراء، 

 لمقري، وثقو أحمد وابن معين وأبو داود، وقاؿ النسائي: ال بأس بو.وعنو أبو عبد الرحمن ا
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)محيط( عبد اهلل بن واقد الحراني أبو قتادة، عن أبيو والثوري، وعنو عبد اهلل بن ثابت ومحمد 
بن يحيى التميمي وإسحاؽ بن زيد، وثقو أحمد وابن معين، روى في فضل البتوؿ فأغاظ 

 الذىبي وأشباىو.
عبد اهلل بن وديعة بن خذاـ األنصاري المدني، قاؿ الخزرجي: يقاؿ لو صحبة، عن سلماف  )ؽ(

 وأبي ذر، وعنو أبو سعيد المقبري، قتل بالحرة، وثقو ابن حباف، واحتج بو البخاري وابن ماجو.
عبد الّلو بن الوليد الحماؿ، عن الحسن بن الحسن عن أمو فاطمة بنت الحسين، وعنو جبارة 

 لس السقطي، احتج بو ابن ماجو.بن المغ
 )ـ( عبد اهلل بن الوليد بن معداف، عن عاصم، وعنو أحمد بن يونس.

)ط ش( عبد اهلل بن الوليد بن قيس التجيبي المصري، عن ابن المسيب وآخرين، وعنو حيوة 
بن شريح وابن لهيعة ذكره ابن حباف في الثقات، واحتج بو أبو داود، توفي سنة إحدى وثالثين 

 مائة.و 
 )ش( عبد اهلل بن الوليد الوصافي، عن عطية، وعنو النعماف والصواب: عبيد اهلل مصغرًا.

علوي ف( عبد اهلل بن وىب بن مسلم البصري الفهري أبو محمد القرشي موالىم، عن  5)نص 
السفيانين ومالك وابن لهيعة وخلق، وعنو سفياف بن وكيع والربيع بن سليماف وسعيد بن منصور 

ق، وثقو ابن أبي حاتم وأبو زرعة وابن عدي وابن معين، وقاؿ أحمد: ما أصح حديثو. وخالئ
 توفي سنة تسع وتسعين ومائة، احتج بو الجماعة.

 )ش( عبد اهلل وىب البصري، عن سعيد ابن أبي عروبة، وعنو عبد اهلل بن عمر.
جر، وعنو ابن )ط( عبد اهلل بن يحيى بن موسى الرحبي، أبو محمد السرخسي، عن علي بن ح

 عدي ولي قضى جرجاف وادعا الذىبي أف أبا أحمد بن عدي اتهمو بالكذب.
 )ش( عبد اهلل الرىاوي، عن موسى بن إبراىيم، وعنو أحمد بن عيسى البلدي.

)ف( عبد اهلل بن يحيى، عن أبي بكر، وعثماف بن أبي شيبة وسفياف بن وكيع، وعنو الناصر 
 للحق.

ن الحسين بن محمد المحاملي، وعنو عبد الرحمن بن عبد اهلل )قب( عبد اهلل بن يحيى، ع
 األسكاني.
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)ط( عبد اهلل بن يزيد بن راشد أبو بكر الدمشقي حكى في الشافي أنَّو من رجاؿ العدلية، عن 
 صدقة بن عبد اهلل، وعنو حسن بن سفياف وأبو حاتم.



الرحمن المصري، عن ابن لهيعة  )ـ ش( عبد اهلل بن يزيد القصير مولى آؿ عمر أبو عبد
والثوري والحمادين وخلق، وعنو ابن المديني وأحمد والبخاري وغيرىم، وثقو النسائي والخليل 
بن عبد اهلل، وقاؿ ابن المبارؾ ذىباً خالصاً. وقاؿ أبو حاتم: صدوؽ. توفي سنة اثنتى عشرة أو 

 ثالث عشرة ومأتين، احتج بو الجماعة.
د المقري المدني المخزومي األعور، عن أبي سلمة عبد الرحمن، ومحمد بن )ـ( عبد اهلل بن يزي

عبد الرحمن بن ثوباف وابن عياش، وعنو أسامة بن زيد ويحيى بن أبي كثير ومالك، وثقو أحمد 
وابن معين وأبو حاتم، وقاؿ: حجة إذا روى عنو يحيى ومالك. قاؿ ابنو محمد: توفي سنة تسع 

 وتسعين ومائة.
هلل بن يزيد النخعي الصهباني، عن كميل بن زياد وأبي زرعة، وعنو ولده زكريا وشعبة )ط( عبد ا

 وشريك والثوري، وثقو أحمد وابن معين، وقاؿ أبو حاتم: ال بأس بو. احتج بو مسلم.
)ط( عبد اهلل بن يزيد المعافري الحبلي أبو عبد الرحمن المصري، عن أبي ذر وأبي أيوب وأبي 

رىم، وعنو أبو ىاني الخوالني وشرحبيل بن شريك وعبد الرحمن بن زياد، سعيد وابن عمر وغي
 وثقو ابن معين، توفي سنة مائة، احتج بو مسلم واألربعة.

 )ط( عبد اهلل بن يزيد المقري، عن الليث، وعنو أبو نعيم.
)مح ـ( عبد اهلل بن يزيد المقري أبو عبد الرحمن، عن أحمد بن عثماف أراه األوؿ، قاؿ في 

لتقريب: ثقة فاضل. توفي سنة ثماف عشرة ومأتين، وىو من كبار شيوخ البخاري، احتج بو ا
 الجماعة، وىو من رجاؿ الطحاوي.

)مح( عبداهلل بن أبي زايد، عن أبي عياض، وعنو ابن جريج والصواب: عبد ربو بن أبي زياد 
 شيخ لقتادة.

ب عبيد اهلل مصغرًا، عن ابن عباس )مح( عبد اهلل بن أبي يزيد المكي مولى بني كنانة والصوا
 وعنو شعبة وابن عيينة.
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)ف( عبد اهلل بن يسار األعرج مولى بني عمر، عن سالم وغيره، وعنو عمرو بن محمد العمري 
 وغيره، وثقو ابن حباف، واحتج بو النسائي.

ث وابن س( عبد اهلل بن يوسف الكالعي أبو محمد الدمشقي التنيسي، عن مالك واللي 2)
لهيعة، وعنو يحيى وإبراىيم بن يعقوب والبخاري، وقاؿ: كاف أثبت الشاميين. وثقو أبو حاتم 
وأبو سعيد ابن يونس وأبو مهر، وقاؿ ابن معين وابن عدي: صدوؽ. وقاؿ: ال بأس بو. توفي 



 سنة ثماف عشرة ومأتين، احتج بو البخاري واألربعة إالَّ ابن ماجة.
 بن أحمد البكري، عن محمد بن سالـ، وعنو أبو العباس الحسني.)ط( عبد اهلل بن يوسف 

 )ط( عبد اهلل بن يونس، عن أبيو، وعنو أحمد بن بشر الرقي الكوفي.
)ط( عبد اهلل األودي والد داود بن عبد اهلل، عن جابر، وعنو ابنو عبد الرحمن، احتج بو 

 الترمذي.
ئشة وفاطمة بنت قيس، وعنو إسماعيل )ش( عبد اهلل البهمي مولى مصعب بن الزبير، عن عا

 السدي وإسماعيل بن أبي خالد، وثقو ابن حباف، واحتج بو الجماعة لكن البخاري في األدب.
( عبد اهلل األيوازي الروياني، عن الناصر نصوصو سماع تحقيق، وعن جعفر النيروسي وغيره، 2)

 لسالـ وذكره غير واحد من علمائنا.وكاف عالمة مسنداً شيخ العراؽ، وكاف مالزماً للناصر عليو ا
 )ش( عبد اهلل العبدي، عن عبد الرحيم بن نصر، وعنو ولده القاسم.

 )مح( عبد اهلل العمري، عن نافع، وعنو موسى بن ىالؿ العبدي.
( عبد اهلل الكالعي، قيل: ىو ابن عبد اهلل مثنى لو مسائل أبي القاسم معروفة رواىا عنو 2)

 الناصر.
 ، عن إبراىيم بن زياد، وعنو مكحوؿ.)جا( عبد اهلل

 )جا( عبد اهلل، عن كميل الصهباني.
 )ؽ( عبد اهلل، عن محمد بن طريف، ىو ابن زيداف.

 )ؽ( عبد اهلل، عن محمد بن صبيح، وعنو محمد بن أحمد الزقاـ.
)ـ( عبد اهلل، عن موالتو أسماء بنت أبي بكر، وعنو ابن جريج، ىو ابن كيساف أبو عمر، قاؿ 

 و داود: ثبت. احتج بو الجماعة.أب
 )ش( عبد اهلل، عن علي، ىو الجواد بن الطيار، قد ذكر في الصحابة.

(2/119) 

 

 من اسمو عبد األعلى
)نص( عبد األعلى بن أعين، عن يحيى بن كثير، وعنو عبيد اهلل بن موسى، احتج بو ابن ماجة، 

 أىملو موالنا.
ىلي موالىم أبو يحيى النرسي، عن مالك )ش ؽ( عبد األعلى بن حماد بن نصير البا

والحمادين، وعنو الشيخاف وأبو زرعة وأبو حاتم وعبداهلل بن أحمد، وثقو أبو حاتم، توفي سنة 
 سبع أو تسع وثالثين ومأتين، احتج بو الشيخاف وأبو داود والنسائي.



ليلى وغيرىم، وعنو ( عبد األعلى بن عامر الثعلبي الكوفي، عن ابن الحنفية والباقر وابن أبي 4)
ولده علي والثوري وقيس بن الربيع وغيرىم، قاؿ ابن عدي: حدث عنو الثقات. وقد تكلم عليو 

 بعضهم بغير حجة، احتج بو األربعة.
)ش( عبد األعلى بن عبد األعلى السامي البصري، عن أبي إسحاؽ وحميد ويونس، وعنو عباس 

اؿ أبو حاتم: صالح الحديث. وثقو ابن معين بن الوليد ونصر بن علي وعمرو بن علي وخلق، ق
 وأبو زرعة، توفي سنة تسع وثمانين، احتج بو الجماعة.

)ط ش( عبد األعلى بن مسهر الغساني أبو مسهر الدمشقي، عن مالك وابن عيينة وسعيد بن 
عبد العزيز وخلق، وعنو يحيى ودحيم وأبو حاتم وغيرىم، وثقو أبو حاتم وأبو داود وابن معين 

لعجلي، قالوا: حبسو المأموف لعدـ قولو بخلق القرآف إلى أف توفي سنة ثماف عشرة ومأتين. وا
 احتج بو الجماعة.

)قب( عبد األعلى بن واصل األسدي الكوفي، عن عوف بن سالم وإسماعيل بن أباف، وعنو 
 سائي.المحاملي، وثقو النسائي وغيره، توفي سنة سبع وأربعين ومأتين، احتج بو الترمذي والن

)ـ( عبد األعلى بن أبي جميلة، عن سفياف بن وكيع وقيس بن عبد األعلى، وعنو يونس، ىو 
ابن المساور الكوفي، وثقو يحيى في رواية وضعفو األكثر، قاؿ موالنا: وثقو المؤيد باهلل. واحتج 

 بو الطبراني في الكبير واألوسط.

(2/120) 

 

 من اسمو عبد الباقي
نع أبو الحسين، عن محمد بن يونس، وعنو أحمد بن موسى، وثقو )ش( عبد الباقي بن قا

البغداديوف، قاؿ ابن الفرات: حدث بو اختالط قبل موتو بسنتين. قاؿ الخطيب: رأيت عامة 
 شيوخنا يوثقونو وقد تغير في آخر عمره. توفي سنة إحدى وخمسين ومائة.

(2/121) 

 

 من اسمو عبد الجبار
مد اإلستراباذي القاضي المتكلم، عن أبي الحسن القطاف )ـ ش جا( عبد الجبار بن أح

وجماعة وأخذ علم الكالـ، عن أبي عبد اهلل البصري، وعنو المؤيد باهلل والموفق باهلل الجرجاني 
والحاكم النيسابوري، قاؿ الخليل الحافظ: كاف في حديثو ثقة لكنو داع إلى البدعة ال تحل 



ربعمائة، أثنى عليو الحاكم غاية الثناء، وقاؿ الصاحب: الرواية عنو. توفي سنة خمس عشرة وأ
 ىو أفضل أىل الزمن.

 )ف( عبد الجبار بن أحمد العمري المصري، عن حسن بن حسين بن بندار، وعنو السماف.
)محيط( عبد الجبار بن أبي لهيعة أبو األسود البصري، عن أبي األسود محمد بن عبد الرحمن، 

 اط.وعنو علي بن أبي طالب البس
)ط( عبد الجبار بن العباس الشبامي، عن أبي إسحاؽ وعوف بن أبي جحيفة وعطاء وغيرىم، 

وعنو أبو أحمد الزبيري ووكيع وجماعة، قاؿ أحمد: أرجوا أف ال يكوف بو بأس. وقاؿ أبو حاتم: 
ثقة. وقاؿ في الكاشف: شيعي صدوؽ. عداده في ثقات محدثي الشيعة، توفي قريباً من 

 ج بو الترمذي.المأتين، احت
)ـ( عبد الجبار بن وائل بن حجر الحضرمي، عن أخيو علقمة، وعنو أبو إسحاؽ ومحمد بن 

 جحادة، وثقو ابن معين، توفي سنة إثنى عشرة ومائة، احتج بو مسلم واألربعة.
)ش( عبد الجبار بن الورد المخزومي موالىم أبو ىاشم المكي، عن ابن أبي مليكة وعطاء، 

 لى بن حماد، وثقو أحمد وابن معين وابن حباف أبو حاتم.وعنو عبد األع
 )مح( عبد الجبار، عن أبيو، وعنو حجاج ومحمد بن داود.

 عبد الجبار، عن المطلب بن وداعة، وعنو عبد اهلل بن نافع، والصواب: عبد اهلل بن الحارث.

(2/122) 

 

 من اسمو عبد الحكم
عن أنس، وعنو فروة بن حبيب وغيره، ضعفو  )ش( عبد الحكم بن عبد اهلل القسملي البصري،

 بعضهم.
 )ط( عبد الحكم بن نافع أبو محمد التلبيسي عن إبراىيم بن مسروؽ، وعنو ابن عدي.

)جا( عبد الحكم، عن ميسرة، وعنو أحمد بن عبد اهلل، قاؿ موالنا: والصواب عبد الحكم بن 
الطوسي، قاؿ ابن موسى  ميسرة. عن أبي بكر الهذلي وابن جريج، وعنو محمد بن أسلم

 المديني: ال أعرفو بجرح وال تعديل.

(2/123) 

 



 من اسمو عبد الحميد
)قب( عبد الحميد بن بحر الكوفي، عن خالد بن عبد اهلل، وعنو أبو مسلم الكجي، روى في 

 فضل البتوؿ فغمزوه.
عنو وكيع )ش( عبد الحميد بن بهراـ الفزاري المدائني، عن شهر بن حوشب وعاصم األحوؿ، و 

وعلي بن الجعد وعدة، قاؿ أحمد والعجلي: ال بأس بو. والنسائي أيضاً ووثقو ابن معين أبو 
 داود وابن المديني وأبو حاتم، احتج بو الترمذي وابن ماجة.

)ـ( عبد الحميد بن بياف أبو الحسن السكري، عن خالد بن عبد اهلل الواسطي وغيره، وعنو 
وسف بن محمد العطار، وثقو ابن حباف، توفي سنة أربع وأربعين مسلم وأبو داود وابن ماجة وي

 ومأتين.
)ط ش( عبد الحميد بن جبير، عن شيبة القرشي الحجبي، عن ابن المسيب وجماعة وعنو 

ىشيم والقطاف وغيرىما، وثقو ابن معين وابن سعد، توفي سنة ثالث وخمسين ومائة، احتج بو 
 مسلم واألربعة.

بن عبد اهلل بن الحكم األنصاري أبو الفضل المدني، عن أبيو وغيره، عبد الحميد بن جعفر 
وعنو وكيع وغيره خرج مع النفس الزكية، قاؿ أحمد والنسائي: ال بأس بو. ووثقو ابن معين وابن 

 المديني وابن سعد، توفي سنة ثالث وخمسين ومائة، عداده في ثقات محدثي الشيعة.
ر الخزاعي، عن أبي إسحاؽ، وعنو البخاري لعلو )مح ط ف ش( عبد الحميد بن أبي جعف

 األوؿ.
)ط ش( عبد الحميد بن الحسن الهاللي الكوفي، عن ابن المنكدر واألعمش وابن إسحاؽ، 

 وعنو محمد بن كثير والهيثم بن يماف وسويد بن سعد، وثقو ابن معين، احتج بو الترمذي.
 بن الجعد، أىملو موالنا.)نص( عبدالحميد بن خزاـ، عن شهر بن حوشب، وعنو علي 

)ف ش( عبد الحميد بن سليماف الخزاعي أبو عمرو الضرير المدني، عن العلى بن عبد الرحمن 
النسائي، وعنو سعيد بن منصور، قاؿ ابن عدي: يكتب حديثو، وقاؿ أبو داود وغيره: ثقة، 

 احتج بو الترمذي وابن ماجة.

(2/124) 

 

برجمي الكوفي، عن أبي بكر النهشلي، وعيسى بن )مح ط ش جا( عبد الحميد بن صالح ال
عبد الرحمن وغيرىما، وعنو عمر بن منصور واألحمسي ومطين ووثقو، توفي سنة ثالثين ومأتين، 

 احتج بو النسائي ومحمد في الذكر.



)ـ مح في الذكر( عبد الحميد بن عبد اهلل بن أبي عمرو بن جعفر، عن جده حديث طالؽ 
 فاطمة بنت قيس.

 بد الحميد بن صبيح، عن سفياف، وعنو محمد بن إبراىيم الديلي.)ف( ع
)مح( عبد الحميد بن عبد الرحمن الكوفي أبو يحيى الحماني، عن الشعبي والثوري واألعمش، 
وعنو ابنا أبي شيبة وأبو كريب محمد بن العلى ومحمد بن إسماعيل األحمسي، وثقو وأباه ابن 

حديثهما. توفي سنة اثنتين ومأتين، احتج بو البخاري  معين، وقاؿ ابن عدي: ىما ممن يكتب
 واألربعة إالَّ النسائي، وعداده من الشيعة الثقات.

 )ش( عبد الحميد بن غزواف، عن أبي عوانة، وعنو عبد اهلل بن أبي ميسرة.
)قب( عبد الحميد بن محمد بن داود الحبالي، عن أبي القاسم يحيى بن محمد، وعنو عبد 

 الحميد.
 عبد الحميد بن موسى القتات، عن أبي إسحاؽ التنوسي، وعنو عبد الحميد الجنطوي. )قب(

(2/125) 

 

 من اسمو عبد خير
قب( عبد خير أبو عمارة الكوفي الهمداني أدرؾ زماف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم  3)

يرىم، وروى عن أمير المؤمنين، وكاف من كبار أصحابو، وعنو أبو إسحاؽ والسدي وعطاء وغ
وثقو ابن معين والعجلي، وقاؿ في الجامع: ثقة مأموف، احتج بو األربعة، وعداه في ثقات 

 محدثي الشيعة.

(2/126) 

 

 من اسمو عبد الدائم
 )ط( عبد الدائم، عن موسى بن خلف، وعنو محمد بن المثنى.

(2/127) 

 

 من اسمو عبد رب الكعبة
بي، والصواب: عبد الرحمن بن عبد رب )ط( عبد رب الكعبة، عن ابن عمرو، وعنو الشع



الكعبة، عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص وابن مسعود، وعنو زيد بن وىب والشعبي، وثقو ابن 
 حباف واحتج بو مسلم واألربعة إال الترمذي.

(2/128) 

 

 من اسمو عبد ربو
ما، وعنو )ـ ش( عبد ربو بن سعيد بن قيس األنصاري المدني، عن جده وسلمة بن كهيل وغيرى

عطاء والسفياناف والليث وابن لهيعة ومالك، قاؿ ابن معين: ثقة مأموف. وقاؿ في الكاشف: 
 حجة توفي سنة تسع وثالثين ومائة، احتج بو الجماعة.

)ط( عبد ربو بن علقمة، عن أباف بن أبي عياش وعنو عمر بن حماد بن طلحة، كاف من 
 د في المطبق بضع عشرة سنة.أصحاب يحيى بن عبد اهلل وأتباعو حبسو الرشي

)مح ش( عبد ربو، عن أبي عياض، وعنو قتادة، احتج بو أبو داود والنسائي، قاؿ في الجامع 
 األزىر: ىو من رجاؿ الصحيح.

 )مح( عبد ربو، عن سالـ، وعنو الحكم بن سليماف.

(2/129) 

 

 من اسمو عبد الرحمن
و، وعنو عمر بن سليماف، وثقو النسائي )ش( عبد الرحمن بن أباف بن عثماف بن عفاف، عن أبي

 واحتج بو.
)ط( عبد الرحمن بن إبراىيم أبو الحسين المعدؿ الرازي العدؿ، عن علي بن محمد بن 

 مهروْية، وعنو حسين بن أحمد األسدي.
)ط ش( عبد الرحمن بن إبراىيم بن عمرو بن ميموف القرشي مولى آؿ عثماف الدمشقي 

ابن فديك وابن عيينة وأنس بن عياض، وعنو البخاري واألربعة المعروؼ بدحيم الحافظ، عن 
إالَّ النسائي، لكنو وثقو، وقاؿ: مأموف. ووثقو أبو حاتم، قاؿ أبو داود: حجة. توفي سنة خمس 

 وأربعين ومأتين، خرج لو البخاري واألربعة إالَّ الترمذي.
عن أبي بكر وعمر وعمار، )مح( عبد الرحمن بن إبزاء الخزاعي مولى نافع بن عبد الحارث، 

 وعنو ابنو سعد والشعبي، قاؿ البخاري: لو صحبة. احتج بو الجماعة.
 )ـ( عبد الرحمن بن شهاب بن حماد الزىري، عن عبد اهلل بن محمد الزىري، وعنو أبو الشيخ.



)ش( عبد الرحمن بن إسحاؽ بن الحارث القرشي العامري، ويقاؿ لو عباد بن إسحاؽ، عن أبيو 
ي، وعنو ابن عليَّة وبشر بن المفضل وغيرىما، قاؿ الفسوي ويعقوب وابن خزيمة وأحمد: والزىر 

 ال بأس بو. ووثقو ابن معين وأبو داود، احتج بو الجماعة لكن البخاري تعليقاً وفي األدب.
)مح ط ش( عبد الرحمن بن إسحاؽ الواسطي األنصاري أو الكوفي أبو شيبة، عن أبيو والشعبي 

وعنو محمد بن فضيل وابن أبي زائدة وعلي بن مسهر وغيرىم، قاؿ أحمد: ليس  وأبي جحيفة،
 بمنكر الحديث. احتج بو الترمذي.

عبد الرحمن بن إسحاؽ بن القاسم النحوي، عن محمد بن العباس اليزيدي وعلي بن سليماف 
 األخفش، وعنو أحمد بن سالمة وغيره، توفي سنة سبع أو ثماف وثالثين وثالثمائة.

عبد الرحمن بن إسحاؽ، عن محمد بن زيد، وعنو خالد بن أبي عثماف، قاؿ العجلي:  )ـ(
 يكتب حديثو.

)ط( عبد الرحمن بن أبي أسلم، عن عبد اهلل بن حكيم والصواب ابن أبي ليلى كما في شرح 
 التجريد وغير موضع من التفسير.

(2/130) 

 

و حفص النخعي، عن عائشة وأبيو )مح( عبد الرحمن بن األسود بن يزيد بن قيس الكوفي أب
وعلقمة بن قيس، وعنو أبو إسحاؽ وابن إسحاؽ واألعمش وغيرىم، وثقو ابن معين وابن خراش 

 والعجلي، توفي سنة ثماف وتسعين، احتج بو الجماعة.
)مح( عبد الرحمن األصبهاني، عن الصادؽ، وعنو عباد ىو ابن عبد اهلل األصبهاني الكوفي، 

بأس بو. ووثقو ابن معين والنسائي، احتج بو الجماعة، توفي في والية خالد  قاؿ أبو حاتم: ال
 بن عبد اهلل على العراؽ.

)ـ( عبد الرحمن بن أيمن المخزومي موالىم المكي سأؿ ابن عمر، عن رجل طلق امرأتو 
 حايضاً، وروى عنو أبو الزبير وابن دينار واحتج بو مسلم وأبو داود والنسائي.

رحمن بن بديل بن ميسرة البصري، عن أبيو وأنس، وعنو ابن مهدي وأبو عبيدة )مح ط( عبد ال
الحداد، قاؿ ابن معين: ليس بو بأس. وقاؿ أبو داود: ثقة صدوؽ. توفي في رأس المأتين 

 أوقبيلها، احتج بو النسائي وابن ماجة.
 )ف( عبد الرحمن بن أبي أيوب األنصاري، عن أبيو، وعنو ولده سعد.

رحمن بن أبي بكر بن عبيد اهلل بن أبي مليكة التيمي المدني، عن أبيو وجابر، وعنو )ط( عبد ال
 أبو معاوية ويزيد بن ىاروف، قاؿ ابن عدي: ىو ممن يكتب حديثو، احتج بو ابن ماجة.



)كم( عبد الرحمن بن بكر بن الربيع الحمصي، عن جده الربيع بن مسلم، وعنو مسلم وأبو 
 لو الصدؽ. قيل: توفي سنة ثالثين ومأتين.حنيفة، قاؿ أبو حاتم: مح

)مح( عبد الرحمن بن البيلماف مولى عمر، عن عمر وابن عباس، وعنو أبيو محمد وزيد بن 
 أسلم، وثقو ابن حباف، واحتج بو األربعة.

)مح ش( عبد الرحمن بن ثرواف األودي أبو قيس الكوفي، عن علقمة وعمرو بن ميموف، وعنو 
األعمش وشعبة وثقو ابن معين والعجلي، وقاؿ ثبت. توفي سنة عشرين أبو إسحاؽ والثوري و 

 ومائة، احتج بو البخاري واألربعة.

(2/131) 

 

عبد الرحمن بن ثوباف والصواب عبد الرحمن بن ثابت بن ثوباف العنسي أبو عبد اهلل الدمشقي،  
لم وخلق، قاؿ كاف عدلي المذىب، روى عن أبيو وعطاء والزىري، وعنو بقية والوليد بن مس

ابن المديني والعجلي وابن معين: ليس بو بأس. توفي سنة خمس وستين ومائة وفي الجامع 
األزىر عبد الرحمن بن ثوباف بن قيس من رجاؿ الصَّحيح وىو ثقة، وقاؿ عبد الرحمن بن ثابت 

 بن ثوباف: وثقو جماعة وضعفو آخروف، احتج بو األربعة إالَّ النسائي.
بن جابر بن عبد اهلل األنصاري أبو عتيق، عن أبيو، وعنو سليماف بن يسار )ط( عبد الرحمن 

وعبد اهلل بن محمد بن عقيل وحراـ بن عثماف وغيرىم، وثقو العجلي والنسائي، احتج بو 
 الجماعة.

 )ـ( عبد الرحمن بن الجارود، عن أبي عبد الرحمن المقري وسعيد، وعنو الطحاوي.
 عمر بن النعماف، وعنو أبو يعلى.)ف( عبد الرحمن بن جبلة، عن 

)مح ط( عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي أبو حميد الشامي، عن أبيو، وعنو صفواف بن 
عمر وجماعة، وثقو أبو زرعة والنسائي وابن سعد، توفي سنة ثماني عشرة ومائة، احتج بو 

 الجماعة، لكن البخاري في األدب.
 ف، وعنو عبد اهلل بن عبيد)مح( عبد الرحمن بن جبير، عن ثوبا

 )ف( عبد الرحمن بن جعفر، عن محمد بن يونس، وعنو أبو أحمد العسكري.
)ش جا( عبد الرحمن بن جندب بن عبد اهلل األزدي، عن علي عليو السالـ وكميل، وعنو أبو 

 حمزة الثمالي وذكره في التذكرة.
 )ط ف( عبد الرحمن بن أبي حاتم، عن األحمسي، سيأتي.

د الرحمن بن حاتم المرادي الجفطي، عن نعيم بن حماد، وعنو الطبراني، قاؿ الذىبي: )ش( عب



 مما علمت بو بأس، وقاؿ في الجامع األزىر: ىو من رجاؿ الصحيح.
)ـ( عبد الرحمن بن الحارث بن عبد اهلل بن عياش المخزومي أبو الحرث، عن زيد بن علي بن 

إسحاؽ وإسماعيل بن عياش وغيرىم، قاؿ ابن  الحسين ونافع بن جبير، وعنو الثوري وابن
 معين: صالح. ووثقو ابن سعد، توفي سنة ثالث وأربعين ومائة، احتج بو األربعة.
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)مح( عبد الرحمن بن الحارث بن ربيعة القرشي المخزومي، عن أبيو، وعلي وعمر وغيرىم، 
في حزب البغاة يـو الجمل، توفي وعنو أبو بكر ابنو والشعبي، قاؿ العجلي: تابعي ثقة، كاف 

 سنة ثالث وأربعين.
)السيد ع ط محيط( عبد الرحمن بن الحسن بن عبده، أو عبيدة أبو القاسم الهمداني، عن 

 علي بن العباس بن الوليد وغيره، وعنو أبو العباس الحسني وغيره.
بن عبد اهلل )ع( عبد الرحمن بن الحسن بن علي النيساروي أبو سعد، عن أبي الفضل محمد 

الشيباني مجموعي اإلماـ زيد بن علي، وعنو الحاكم الحسكاني، وثقو المنصور باهلل والقاضي 
 جعفر بن أحمد بن عبد السالـ.

)ش( عبد الرحمن بن الحسن، عن محمد بن إسماعيل، وعنو أبو الشيخ يحتمل أف يكوف 
 الهمداني أوالنيسابوري.

بهاني، عن عبد اهلل بن أيوب المخزومي، وعنو )ش( عبد الرحمن بن الحسن الضراب األص
 الطبراني.

)ط( عبد الرحمن بن الحسين بن ُصبر بن مالك، عن عامر الحضرمي، وعنو أبو معاوية أىملو 
 موالنا.

)ط( عبد الرحمن بن أبي حدرد، عن مواله عبد اهلل بن الحسن بن الحسن ويحيى بن عبد اهلل 
 الدار قطني: ال بأس بو. احتج بو أبو داود. والحسين الفخي، وعنو.......... قاؿ

)ـ( عبد الرحمن بن حرملة بن عمرو األسلمي أبو حرملة المدني، عن ابن الميسب وغيره، 
وعنو مالك والثوري وغيرىما، قاؿ ابن معين: صالح. وقاؿ النسائي: ليس بو بأس. وقاؿ محمد 

 . احتج بو مسلم واألربعة.بن عمر: ثقة. قاؿ ابن سعد: توفي سنة خمس وأربعين ومائة
 )ط( عبد الرحمن بن حفص، عن عبد اهلل بن زياد، وعنو يحيى بن جعفر.

)ش قب علوي( عبد الرحمن بن أبي حماد، عن أبي سلمة الصانع وحاتم بن إسماعيل، وعنو 
عبد العزيز بن محمد الكالبي وابن حاتم )أمالي عبد الجبار( عبد الرحمن بن حمداف الجالب 



ي، عن أبي حاتم محمد بن إدريس المرازي وغيره، وعنو أبو علي الوراؽ والقاضي عبد الهمدان
 الجبار، سمع عليو سنة ثماف أو تسع وأربعمائة.
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)مرتضاه( عبد الرحمن بن حمداف البصري الفقيو أبو سعيد، عن أحمد بن جعفر القطيعي، وعنو 
 أحمد بن محمد بن صاعد.

 ويرث، عن محمد بن صبر، ىو ابن معاوية سيأتي.)ط( عبد الرحمن بن الح
)ـ( عبد الرحمن بن خالد بن مسافر القهمي أبو خالد أمير مصر لهشاـ بن عبد الملك عن 

الزىري، وعنو الليث، قاؿ النسائي: ال بأس بو، توفي سنة سبع وعشرين ومائة، احتج بو 
 الشيخاف والترمذي والنسائي.

 ي، عن أباف بن خالد، وعنو فضل بن موسى.)ش( عبد الرحمن بن خالد الحنف
 )قب( عبد الرحمن بن خالد بن معاوية، عن ىشاـ، وعنو الباىلي.

)ط ش( عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي إفريقية أبو الجهم أو أبو الحجر، عن عبد اهلل بن 
ومائة لو  عمر وغيره، وعنو ابنو وغيره، قاؿ البخاري: في حديثو مناكير. مات سنة ثالث عشرة

 عند الترمذي وأبي داود وابن ماجة حديثاف.
 )ف( عبد الرحمن بن رباح، عن أبيو والصواب رباج بن عبد الرحمن وقد مر.

 )ؿ( عبد الرحمن بن روح، عن شبابة، وعنو إسماعيل بن محمد الصفار.
نو ابن )مح( عبد الرحمن بن أبي الزناد القرشي موالىم أبو محمد، عن أبيو وزيد بن علي، وع

جريج وابن وىب وخلق، قاؿ ابن معين: ما حدث في المدينة فهو صحيح. وقاؿ يعقوب: ثقة 
 صدوؽ فيو ضعف. توفي سنة أربع وتسعين ومائة، احتج بو البخاري تعليقاً واألربعة.

ش( عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الشعباني أبو أيوب عن عبد الرحمن بن رافع وأبي عطيف  2)
ما، وعنو الثوري وابن وىب وابن لهيعة وغيرىم، وثقو القطاف وأحمد بن صالح، الهذلي وغيرى

وقاؿ: ومن يتكلم عليو فليس بمقبوؿ. توفي سنة ست وخمسين ومائة، احتج بو األربعة إالَّ 
 النسائي.

)مح( عبد الرحمن بن زياد بن زيد بن أبي جحيفة والصواب: رواية الشريف عبد الرحمن، عن 
 إسحاؽ الواسطي. زياد، وىو ابن

)ط( عبد الرحمن بن زياد الرصاص، عن شعبة وابن لهيعة، وعنو الحميدي ودحيم، قاؿ أبو 
 حاتم: ال بأس بو. وقاؿ أبو حاتم: صادؽ. توفي بعد المائة.
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 )ـ( عبد الرحمن بن زياد، عن ابن عطيف ىو ابن أبي أنعم.
، وعنو )مح ش( عبد الرحمن بن زيد بن أسلم القرشي الع دوي مولى عمر، عن أبيو وأبي حاـز

وكيع وابن عيينة وعبد الرزاؽ وخلق، قاؿ ابن عدي: أحاديثو حساف وىو ممن احتملو الناس 
وصدقو بعضهم، وىو ممن يكتب حديثو. توفي سنة اثنتين وثالثين ومائة، احتج بو الترمذي 

 وابن ماجة وضعفو أحمد والنسائي وابن المديني وغيرىم.
جا( عبد الرحمن بن سابط القرشي الجمحي المكي، عن جابر بن عبد اهلل وسعد، قيل: )مح ط 

أرسل عن جماعة، وعنو علقمة وابن جريج والليث وخلق وثقو أبو زرعة وابن معين والدار قطني 
والعجلي، وقاؿ: تابعي. توفي سنة ثماف عشرة ومائة، احتج بو مسلم واألربعة إالَّ النسائي ففي 

 والليلة. عمل اليـو
 )محيط( عبد الرحمن بن السائب، عن أبيو، وعنو محمد بن عبد الرحمن.

)ط( عبد الرحمن بن سعد بن عمارة المؤذف المدني، عن أبيو وابن المنكدر، وعنو ىشاـ بن 
 عمار والمحمداف وغيرىم، ضعفو ابن معين، واحتج بو ابن ماجة والطبراني في الثالثة.

مالك بن سناف األنصاري، عن أبيو الخدري وأبي حميد، وعنو  ( عبد الرحمن بن سعد بن2)
عطاء وابنو سعيد وزيد بن أسلم وغيرىم، وثقو مسلم والنسائي، توفي سنة اثنتى عشرة ومائة، 

 احتج بو مسلم واألربعة.
)ط( عبد الرحمن بن سعد السدوسي أبو أمية، عن عبد الرحمن القطاف، وعنو صالح بن أحمد 

 المهروي.
 عبد الرحمن بن سعيد األصفهاني، عن أحمد بن الفرات، وعنو أبو أحمد العسكري.)جا( 

)نص( عبد الرحمن بن سعيد بن وىب الهمداني، عن عائشة مرساًل، واهلل أعلم وأبيو، وعنو 
مالك بن معوؿ وابن عجالف، وثقو أبو حاتم، واحتج بو مسلم والنسائي والبخاري في األدب، 

 أىملو موالنا.
 د الرحمن بن أبي سعيد، عن مواله أبي أيوب، وعنو يزيد بن أبي زياد.)قب( عب

)مح( عبد الرحمن السليماني مولى عمر، وعنو عبد الملك بن المغيرة أرسل حديث إدَّ العالئق، 
 احتج بو األربعة.
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 )ش( عبد الرحمن بن سلمة أبو مسلم الخزاعي، عن عمو، وعنو قتادة.
أبي سلمة األنصاري، عن سلمة بن عبيد اهلل بن محصن، وعنو مرواف بن  )جا( عبد الرحمن بن

 معاوية.
)ش( عبد الرحمن بن مسلم الرازي، ىو ابن محمد بن مسلم الحافظ الكبير أبو يحيى الرازي 

مصنف المسند والتفسير، عن سهل بن عثماف وطبقتو، وعنو أبو الشيخ والطبراني، قاؿ في 
 توفي سنة إحدى وتسعين ومأتين.التذكرة: كاف من الثقات. 

)ط( عبد الرحمن بن سليماف بن عبد اهلل بن حنظلة بن الراىب األنصاري بن الفسيل، عن 
عكرمة وعاصم وغيرىما، وعنو أبو نعيم وأبو الوليد الطيالسي، قاؿ يحيى: ليس بو بأس، ووثقو 

مائة، احتج بو مسلم وأبو النسائي وأبو زرعة والدار قطني، توفي سنة إحدى أو اثنتين وتسعين و 
 داود وابن ماجة.

)ط( عبد الرحمن بن سليماف أبو سعيد النقاش، عن العباس الدوري وغيره، وعنو محمد بن 
 علي بن عبدؾ.

 )مح( عبد الرحمن بن سليماف، عن أباف وغيره، وعنو المرادي وغيره.
عقدة الحافظ، وعنو  )ش( عبد الرحمن بن شهدؿ أبو مسلم المديني، وقيل اسمو علي، عن ابن

 أبو بكر الجرجراني ذكره في مسند األئمة.
)ط ش( عبد الرحمن بن صالح األزدي أبو محمد العتكي الكوفي، عن شريك وأبي صادؽ 

وابن المبارؾ، وعنو أبو زرعة ومعاوية بن صالح وجماعة، وثقو ابن معين وأبو حاتم، توفي سنة 
 ي الشيعة.خمس وثالثين ومأتين، عداده في ثقات محدث

)ش( عبد الرحمن بن صوالة، عن أبي سعيد والصواب عبد اهلل بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد، 
 وقد مر.

 )ط قب( عبد الرحمن بن عباس، عن أبيو، وعنو عمرو بن ثابت.
)ـ( عبد الرحمن بن عايذ الثمالي أبو عبد الرحمن الحمصي، عن علي وعمر ومعاذ وغيرىم، 

 سماؾ بن حرب وغيرىما، وثقو النسائي، واحتج بو األربعة.وعنو محفوظ بن علقمة و 
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)ش( عبد الرحمن بن عبد اهلل األصبهاني الكوفي، عن ابن أبي ليلى وعكرمة وأبي صالح، وعنو 
الثوري وشريك وشعبة، قاؿ أبو حاتم: ال بأس بو. ووثقو ابن معين والنسائي، احتج بو الجماعة، 

 عبد اهلل.توفي في والية خالد بن 



)ش( عبد الرحمن بن عبد اهلل بن بن دينار المدني مولى بن عمر، عن أبيو وزيد بن أسلم، وعنو 
القطاف وعبد الصمد وغيرىما ضعفوه، احتج بو البخاري ذكره في الخالصة وفي الطبقات 

 مسلم واألربعة.
اف، وعنو ابنو )ش( عبد الرحمن بن عبد اهلل الدشتكي أبو محمد المقري، عن أبيو وابن طهم

 أحمد وغيره، قاؿ أبو حاتم: صدوؽ. وقاؿ ابن معين: ال بأس بو، احتج بو األربعة.
)ط( عبد الرحمن بن عبد اهلل بن ذكواف القرشي موالىم المدني المعروؼ بابن أبي الزناد أبو 
محمد، عن زيد بن علي وزيد بن أسلم وأبيو وغيرىم، وعنو محمد بن بشر وابن جريج وابن 

، قاؿ الدار قطني: ما حدث بالمدينة أصح. مات سنة أربع وسبعين ومائة، احتج بو مسلم وىب
 في مقدمة صحيحو والبخاري تعليقاً واألربعة وقد تقدمت ترجمتو.

)ش( عبد الرحمن بن شيبة القطاف المعروؼ بالحريري البصري، عن أبي خليفة الفضل بن 
 ثالثمائة.الحباب وسمع عليو ابن رستة سنة تسع وستين و 

)ش( عبد الرحمن بن عبد الحكم المضري أبو القاسم، عن أبيو والقعنبي، وعنو النسائي 
ومكحوؿ البيروتي، قاؿ أبو حاتم: صدوؽ. وقاؿ النسائي: ال بأس بو. ووثقو ابن يونس، توفي 

 سنة سبع وخمسين ومأتين.
لحكم بن عتيبة )مح ط نص( عبد الرحمن بن عبد اهلل بن عتبة المسعودي الكوفي، عن ا

وحبيب بن أبي ثابت وسلمة بن كهيل وغيرىم، وعن وكيع والسفياناف وشعبة، وثقو ابن معين، 
وقاؿ أبو حاتم: تغير قبل موتو بسنة أو سنتين. قاؿ سليماف بن حرب: مات سنة ستين ومائة، 

 احتج بو األربعة.
 و شريح بن يونس.)كم( عبد الرحمن بن عبد اهلل بن عمرو، عن سهل بن أبي صالح، وعن
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)مح( عبد الرحمن بن عبد اهلل بن كعب بن مالك األنصاري أبو الخطاب المدني، عن أبيو 
وجابر بن عبد اهلل، وعنو الزىري وعبد اهلل بن عيسى بن أبي ليلى، وثقو النسائي، توفي في إمارة 

 ىشاـ، احتج بو الشيخاف وأبو داود والنسائي.
عبد اهلل بن أخي اإلماـ، عن يماف بن أبي بن سعيد، وعنو أبو محمد )جا( عبد الرحمن بن 

 الحجاج.
)ش( عبد الرحمن بن عبد اهلل بن مسعود الهذلي الكوفي، عن علي وابن مسعود، وعنو القاسم 

ومعن وسماؾ وأبو إسحاؽ، قاؿ ابن سعد: تابعي ثقة.توفي سنة سبع وتسعين، احتج بو 



 الجماعة.
بن عبد اهلل اإلسكافي الشافعي أبو الخطاب، عن عبد اهلل بن عبيد اهلل  )قب( عبد اهلل الرحمن

 بن محمد بن يحيى، وعنو أبو الحسن المغازلي.
)ط( عبد الرحمن بن عبد اهلل الحلبي، عن يوسف بن محمد بن المنكدر، ىو ابن عبيد اهلل 

 سيأتي.
وعنو عبد العزيز بن عمر بن  )ط( عبد الرحمن بن عبد اهلل الغافقي أمير األندلس، عن ابن عمر،

 عبد العزيز، قتل سنة خمس عشرة مائة، احتج بو أبو داو وابن ماجو.
)ش( عبد الرحمن بن عبد اهلل بن مرزوؽ، عن محمد بن زكريا الغالبي، وعنو علي بن الحسين 

 المحرمي.
)ف( عبد الرحمن بن عبد العزيز بن أحمد السراج الحلبي الدمشقي، عن محمد بن جعفر 

 الحلبي، وعنو السماف.
)ش( عبد الرحمن بن عبد الغفار البيروتي، عن رواحة بن عبد الرحمن، وعنو حسن بن جرير 

 العومري.
)ش( عبد الرحمن بن عبد المؤمن، عن محمد بن واسع، وعنو محمد بن منصور الحارثي، قاؿ 

ا وصلحائها، قاؿ موالنا: لعلو المهلبي الحافظ العالم أبو محمد محدث جرجاف وأكبر علمائه
 ابن مأكوال ثقة يعرؼ الحديث. وقاؿ: توفي سنة تسع وثالثمائة.

 )ش( عبد الرحمن بن عبد الرحمن الصيرفي، عن إسحاؽ األزرؽ، وعنو أبو الشيخ.
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)ط جا( عبد الرحمن بن عبيد اهلل بن أحمد أبو محمد الحلبي األسدي يعرؼ بابن أخي اإلماـ 
الرحمن بن عبيد اهلل بن حكيم، عن محمد بن قدامة وأبي المليح  الحلبي، ويقاؿ: عبد

وغيرىما، وعنو أبو داود والنسائي وابن عدي الحافظ، قاؿ أبو حاتم: صدوؽ. وقاؿ النسائي: 
 ال بأس بو، وعده ابن حباف في الثقات.

 )ط( عبد الرحمن بن عتاب، عن عمو أصبغ بن عتاب، وعنو ابن دريد.
 عتبة بن سهل بن سعد، عن ابن المسيب، وعنو عمراف بن راشد.)ش( عبد الرحمن بن 

)ط( عبد الرحمن بن عثماف بن إبراىيم بن حاطب الحاطبي، عن أبيو وعمو، وعنو سعيد بن 
 سليماف الواسطي.

 )جا( عبد الرحمن بن عثماف، عن معاذ بن جبل وعبادة بن نسي.



محمد الدمشقي، عن أبي إسحاؽ  )ف( عبد الرحمن بن عثماف بن أبي القاسم بن معروؼ أبو
 إبراىيم بن محمد وغيره، وعنو أبو سعيد السماف.

 )ش( عبد الرحمن بن علقمة، عن الربيع بن صبيح، وعنو أبو عمارة المروزي.
)ف( عبد الرحمن بن عمر النجيبي أبو محمد، عن محمد بن أيوب الرقي، وعنو أبو سعيد 

 السماف.
بن كثير أبو الحسن األصبهاني المعروؼ برستة، عن عبد )ش( عبد الرحمن بن عمر بن يزيد 

الرحمن بن مهدي وابن عيينة وأبي داود الطيالسي، وعنو ابن ماجو وأبو زرعة، قاؿ أبو حاتم: 
صدوؽ، ووثقو في الكاشف والميزاف وابن حباف، توفي سنة ست وأربعين ومأتين، وقيل 

 خمسين، احتج بو ابن ماجة.
و بفتح أولو بن عبد اهلل بن صفواف النصري أبو زرعة الدمشقي، عن )ـ( عبد الرحمن بن عمر 

الفضل بن دكين ومحمد بن المبارؾ وابن معين وخلق، وعنو الطحاوي وعده منهم أبو داود، 
 قاؿ أبو حاتم: صدوؽ ثقة. ووثقو أيضاً بن أبي حاتم، توفي سنة إحدى وثمانين ومأتين.

وزاعي أبو عمرو الشامي، عن محمد بن المنكدر )ش كم( عبد الرحمن بن عمرو بن محمد األ
واألعمش وعلقمة وخلق، وعنو الثوري وشعبة وابن المبارؾ والقطاف وأمم، وثقو ابن سعد وابن 

 معين في الزىري، وقاؿ عمر بن علي: ثبت. توفي سنة بسع وخمسين ومائة، احتج بو الجماعة.
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اىلي، عن ابن غزواف، وعنو حسين تكلم فيو أبو )محيط( عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة الب
 حاتم ولم يظهر حجة.

)ش( عبد الرحمن بن عوسجة العتمي الهمداني الكوفي، عن البراء، وعنو طلحة بن مصرؼ 
وغيره، قاؿ الذىبي: صدوؽ. وثقو النسائي قتل يـو الزاوية مع بن األشعث سنة ثالث وثمانين، 

 احتج بو األربعة.
 بن فضالة، عن أحمد بن محمد، وعنو الجرجاني. )جا( عبد الرحمن

)ـ( عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر التيمي أبو محمد، عن أبيو وعبد اهلل بن 
عامر بن ربيعة وزينب بنت جحش وغيرىم، وعنو السفياناف وشعبة والليث، وثقو أحمد وأبو 

 حدى وثالثين، احتج بو الجماعة.حاتم وابن سعد، توفي سنة ست وعشرين ومائة، وقيل سنة إ
)ط( عبد الرحمن بن القاسم بن إسماعيل القطاف، عن إسماعيل بن مهراف، وعنو عبد اهلل بن 

 أحمد.



 )ف( عبد الرحمن بن القاسم، عن إسحاؽ بن يحيى، وعنو الحسين بن علي المصري.
 )ط( عبد الرحمن بن قبيصة بن ذؤيب، عن ابيو، وعنو حذيفة.

ن بن قيس، عن ابيو ىو أبو صالح الحنفي، قاؿ في الخالصة: عن علي وابن )ـ( عبد الرحم
مسعود، وعنو بياف بن بشر وأبو عوانة الثقفي، وثقو ابن معين، وقاؿ في التقريب: ثقة من 

 الثالثة، احتج بو مسلم وأبو داود والنسائي.
 ف الحداد.)قب( عبد الرحمن بن قيس بن معاوية، عن عمرو بن ثابت، وعنو محمد بن خل

)ط( عبد الرحمن بن قريش بن خزيمة، عن أحمد بن محمد الجرجاني، وعنو الحسن بن أبي 
 الحسن التوريدي، قاؿ الذىبي: سكن بغداد.

)مح( عبد الرحمن بن كعب بن مالك األنصاري، عن أبيو وجابر بن عبد اهلل وعائشة، وعنو 
ت، وقاؿ في الكاشف: ثقة متروؾ. صالح بن رستم والزىري وىشاـ، ذكره ابن حباف في الثقا

 توفي أياـ سليماف أو ىشاـ بن عبد الملك، احتج بو الجماعة.
)مح ـ( عبد الرحمن بن لتبيَّة، أو لبينة، عن أبيو عبد اهلل وعبد الملك بن جابر، وعنو مقبل 

 وحاتم بن إسماعيل.

(2/140) 

 

عن علي عليو السالـ وأـ  ( عبد الرحمن بن أبي ليلى األنصاري أبو عيسى الكوفي،4)نص 
ىاني وأبي سعيد وأدرؾ مائة وعشرين من الصحابة األنصاريين، وعنو ابنو عيسى والحكم بن 

عتيبة واألعمش والشعبي، وثقو ابن معين والعجلي، وقاؿ الثوري: اتفقوا على توثيقو ىلك ليلة 
ب علياً فلم دجيل سنة ثالث وثمانين، عداده في ثقات محدثي الشيعة ضربو الحجاج ليس

 يفعل، ثم أخرج عليو مع الحسن الرضا.
)مح( عبد الرحمن بن مالك بن مغوؿ، عن أبيو وحجاج واألعمش، وعنو إبراىيم بن محمد بن 

ميموف، روى عن الشعبي ائتني بزيدي صغير أخرج لك منو رافضياً كبيرًأ، وىذا كذب على 
د: كذاب وساؽ لو الذىبي في فضائل الشعبي والزيدية لم توجد إالَّ من بعده، قاؿ أبو داو 

 الشيخين. قاؿ أحمد والدار قطني متروؾ.
)ش( عبد الرحمن بن المبارؾ بن عبد اهلل العيشي أبو بكر المصري، عن حماد بن زيد وغيره، 
وعنو البخاري وأبو داود وأبو حاتم، وقاؿ: صدوؽ. وفي رواية: ثقة. توفي سنة ثماف وعشرين 

 ومأتين.
ن بن محمد بن إبراىيم المديني أبو مسلم، عن ابن عقدة، عن أئمة أىل البيت  )ش( عبد الرحم



 كثيرًا، وعنو محمد بن علي الجوزجاني.
)جا( عبد الرحمن بن محمد بن فضالة أبو علي النيسابوري، عن محمد بن أحمد بن إسماعيل، 

ي من الحلة وعنو الجراجاني فأكثر. قاؿ الذىبي: حافظ صاحب حديث لكنو رافضي حلي ػ يعن
 ػ وأىلها شيعة. عداده في رجاؿ الشيعة.

)ش( عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن المعدؿ أبو القاسم الذكواني األصفهاني، عن أبي 
 الشيخ والحسن بن إسحاؽ وغيرىما، وعنو المرشد.
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ماـ )ط( عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي المعروؼ بابن أبي حاتم اإل
الحافظ أبو محمد بن الحافظ الكبير، عن أبيو وأبي سعيد األشج ومحمد بن إسماعيل 

األحمسي وخلق وعنو أبو العباس الحسني وأبو الشيخ وأبو أحمد الحاكم وخلق لو مصنفات 
تدؿ على تقدمو وحفظو أثنى عليو العلماء، توفي في شهر محـر سنة سبع وعشرين وثالثمائة، 

 السليماني في الشيعة المحدثين.وذكره أبو الفضل 
)ط( عبد الرحمن بن محمد بن زياد المحاربي أبو محمد الكوفي، عن األعمش والليث وحجاج 
وخلق، عنو محمد بن إسماعيل األحمسي وعباد بن يعقوب وأحمد بن حنبل وغيرىم، وثقو ابن 

 معين والنسائي، توفي سنة خمس وتسعين ومائة، احتج بو الجماعة.
الرحمن بن محمد بن حمزة األبهري أبو سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن بشر،  )ـ( عبد

 وعبدالرحمن بن أبي حاتم، وعنو المؤيد باهلل.
)ط( عبد الرحمن بن محمد بن عبد اهلل بن شيبة أبو الطيب، عن محمد بن عبد السالـ، وعنو 

 عبد اهلل بن عمر البغدادي.
سلمة، عن أبيو، عن جده، وعنو محمد بن  )ش( عبد الرحمن بن محمد بن عمر بن أبي

 الصادؽ.
)ط( عبد الرحمن بن محمد بن منصور، عن سالم بن نوح، وعنو عبد اهلل بن أحمد العسكري، 

 قاؿ موالنا: لعلو المحاربي، كاف موسى بن ىاروف يرضاه.
 )قب( عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة، عن محمد بن يحيى، وعنو علي بن محمد.

 الرحمن بن محمد التميمي، عن العباس بن الفرج، وعنو عبد العزيز بن إسحاؽ.)ط( عبد 
 )ش( عبد الرحن بن محمد الذكواني أبو القاسم، عن عبيد اهلل بن الحسن العصفري.

)مح ش( عبد الرحمن بن محمد العرزمي، عن أبيو وجعفر بن محمد وجابر الجعفي، وعنو 



 أف الدار قطني ضعفو وىو مردود عليو.إبراىيم بن محمد بن ميموف زعم الذىبي 
 )مح( عبد الرحمن بن محمد السلماني، عن ابن عباس، وعنو ولده محمد.

 عبد الرحمن بن مسافر، عن ابن شهاب، ىو ابن خالد بن مسافر، مر.
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عبد الرحمن بن مصعب، عن ثابت لعلو بن مصعب بن زيد القطاف الكوفي، قاؿ في الكاشف: 
 حتج بو الترمذي وابن ماجو.لم يضعف، ا

)مح ف( عبد الرحمن بن معاوية، عن الحويرث مولى سباع، وعنو حماد، وثقو ابن معين وابن 
 حباف، احتج بو الطبراني في الكبير.

)مح( عبد الرحمن بن معقل بن مقرف المروزي، عن علي وابن عباس وعنو الحسن البختر وعبد 
 بو أبو داود. اهلل بن خالد، وثقو ابن حباف، واحتج

)ط مح( عبد الرحمن بن مغرا بن الحارث الدوسي أبو زىير الكوفي، عن األعمش ومحمد بن 
إسحاؽ وخلق، وعنو أبو غساف ومحمد بن المبارؾ ويوسف القطاف، قاؿ ابن عدي: يكتب 
حديثو، وقاؿ أبو زرعة: صدوؽ. وثقو أبو خالد األحمر وابن حباف، توفي سنة بضع وسبعين 

 احتج بو األربعة.ومأتين، 
 )مح( عبد الرحمن بن معقل بمعجمتين والصواب بمهملتين، قالو موالنا.

)ش( عبد الرحمن بن معمر بن حـز األنصاري، عن أبي سعيد، وعنو ولده عبد اهلل، ذكره في 
 التهذيب.

)ش( عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن األسدي الخزامي، عن أبيو ومالك، وعنو إبراىيم 
 ن المنذر وإبراىيم بن حمزة الزبيري وغيرىما، وثقو ابن حباف، احتج بو البخاري وأبو داود.ب

)ط( عبد الرحمن بن مقاتل التستري أبو سهل، عن مالك وغيره، وعنو أبو داود ومحمد بن 
 عيسى، قاؿ أبو حاتم: صدوؽ. وقاؿ ابن حباف في الثقات: مستقيم الحديث.

 ن سالم بن نوح، وعنو أبو بكر بن الخطاب.)ط( عبد الرحمن بن منصور، ع
( عبد الرحمن بن مهدي بن غساف األزدي موالىم أبو سعيد البصري اللؤلؤي، عن مالك 5)

والسفيانين وشعبة وخلق، وعنو ابن وىب وأحمد وابن المديني وابنا أبي شيبة وغيرىم، وثقو ابن 
لشافي من العدلية، توفي سنة ثماف المديني وأحمد وأبو حاتم والنسائي وابن سعد، وعده في ا

 وتسعين ومائة، احتج بو الجماعة.



)ـ( عبد الرحمن بن مهراف مولى بني ىاشم، عن عبد الرحمن بن سعد، وعنو ابن أبي ذؤيب، 
 وثقو ابن حباف، احتج بو أبو داود وابن ماجة.
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ن وىب، وعنو الثوري وابن عبد الرحمن بن أبي الموالي مولى آؿ علي، عن الباقر وعبد اهلل ب
المبارؾ ومنصور بن أبي سلمة وخلق، وثقو ابن معين وابن حباف، وقاؿ ابن خراس: صدوؽ. 
وقاؿ ابن عدي: مستقيم الحديث. قاؿ موالنا صاـر بن أبي الموالي الحافظ البر التقي: كاف 

ليو وآلو وسلم من أفضل عباد اهلل وأصبرىم على البلوى في محبة عترة رسوؿ اهلل صلى اهلل ع
ضربو المنصور ستمائة سوط ليدؿ على محمد بن عبد اهلل أياـ استتاره فلم يفعل، وىو أحد 

 أصحابو األتقياء، احتج بو البخاري واألربعة.
)ؿ( عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي أبو الحكم الكوفي العاد، عن ابن عمر وأبي سعيد، وعنو 

ف من األولياء الثقات. ووثقو ابن حباف بقي إلى سنة مائة، فضيل وزرارة بن أوفا قاؿ الذىبي: كا
 احتج بو الجماعة.

)ش( عبد الرحمن بن ىاني بن سعيد سبط إبراىيم النخعي أبو نعيم، عن شريك والثوري، وعنو 
عباس بن عبد العظيم وأبو حاتم، وقاؿ ال بأس بو. وقاؿ ابن حباف في الثقات: ربما أخطأ. 

 ومأتين، احتج بو األربعة إالَّ الترمذي. توفي سنة إحدى وعشرين
)ـ( عبد الرحمن بن ىرمز الهاشمي موالىم المدني األعرج القارئ، عن ابن أبي رافع وأبي 

سعيد وغيرىما، وعنو ابن لهيعة وأبو الزناد وخلق، وثقو أبو زرعة وابن سعد، وقاؿ في الخالصة: 
 جماعة.وثقو جماعة. توفي سنة سبع عشرة ومائة، احتج بو ال

)ش( عبد الرحمن بن واقد أبو مسلم البغدادي، عن شريك، وعنو محمد بن ىاروف الحضرمي، 
 وثقو ابن حباف، توفي سنة سبع وأربعين ومأتين، احتج بو الترمذي وابن ماجة.

 )ش( عبد الرحمن بن الوليد، عن الفضل بن دكين، وعنو أحمد بن سعيد الثقفي.
 ف، روى عنو محمد بن يحيى بن مندة.)ش( عبد الرحمن بن يحيى بن يوس
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)ط( عبد الرحمن بن يزيد األزدي أبو عتبة الدمشقي الداراني، عن سليماف بن يسار وضمرة بن 
حبيب والقاسم بن عبد الرحمن وجماعة، وعنو أبيو عبد اهلل وابن المبارؾ وحسين الجعفي، وثقو 



وفي سنة ثالث أو أربع وخمسين ومائة، احتج بو ابن معين والعجلي وأبو داود وابن أبي داود، ت
 الجماعة.

)مح ـ ش( عبد الرحمن بن يزيد النخعي أبو بكر الكوفي، عن ابن مسعود وسلماف وعائشة 
وغيرىم، وعنو الشعبي وأبو إسحاؽ وإبراىيم النخعي وغيرىم، وثقو ابن معين، واحتج بو 

 الجماعة.
مد اليماني، عن ابن عمر، وعنو عبد اهلل بن يحيى، )ط( عبد الرحمن بن يزيد الصنعاني أبو مح

 وثقو ابن حباف، واحتج بو الترمذي.
)مح ش جا ؽ( عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي مولى جهينة، عن ابن عمر وأبي سعيد وابن 

عباس، وعنو ابنو العلى ومحمد بن إبراىيم بن الحارث األصم، قاؿ النسائي: ال بأسو. احتج بو 
 .مسلم واألربعة

)ط مح ش( عبد الرحمن بن يوسف بن خراش المروزي الحافظ الشيعي، صاحب الجرح 
والتعديل، والنظير البن عقدة، قاؿ لو ابن عقدة: إذا كتب شيء من التشيع الينفق إال عندي 

وعندؾ، وسئل عبد الرحمن عن حديث معاشر األنبياء ال نورث، فقاؿ: ىذا باطل اتهم بو مالك 
اـ الهادي عليو السالـ، وتوفي سنة ثالث وثمانين ومائتين، وصاـر الدين في ابن أوس. عده اإلم

 الفلك الدوار، وعداده في الثقات.
 )ط( عبد الرحمن، عن الحسن بن موسى، وعنو حفيده أحمد بن منيع.

)ط( عبد الرحمن الحماني أبو يحيى، عن مسعر وعنو أبو يحيى، والصواب: عبد الحميد 
 الحماني وقد مر.

ـ( عبد الرحمن الرواسي، ىو عبد الرحمن بن حميد الرواسي الكوفي، عن أبي إسحاؽ  )مح
واألعمش وغيرىما، وعنو يحيى بن آدـ وإسحاؽ بن منصور وثقو ابن معين، واحتج بو مسلم 

 وأبو داود والنسائي.
 )ط( عبد الرحمن السدوسي، عن عبد الرحمن القطامي، ىو ابن سعيد.

 ني، روى عنو عبد الملك بن المغيرة.)مح( عبد الرحمن السلما
 )ط( عبد الرحمن القطامي، عن ابن جدعاف، وعنو عبد الرحمن السدوسي.
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)مح ط( عبد الرحمن ، عن زياد بن يزيد وحجاج وحفص وشعبة، وعنو يحيى بن آدـ والقاسم 
ة، فقاؿ: ىو عبد الرحمن بن يوسف بن خراش الحافظ، سألو عبداف عن حديث ما تركناه صدق



باطل. قاؿ فقلت لو: من تتهم بو؟ قاؿ: مالك بن أوس. وقاؿ ابن عدي: كاف يتشيع وأرجو أنَّو 
 ال يتعمد الكذب، توفي سنة ثالث وثمانين ومأتين.

 )ف( عبد الرحمن، عن أبي جعفر، وعنو محمد بن قارف.
و أبو عبد )محيط( عبد الرحمن المستكائي أبو الحسن، عن الحسن بن الطيب البلخي، وعن

 اهلل العلوي، سمع عليو سنة ثالث وسبعين وثلثمائة.
 )ط( عبد الرحمن، عن أصبغ بن عتاب، وعنو ابن درية.
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 من اسمو عبد الرحيم
 عبد الرحيم بن إبراىيم، عن ابن أبي فديك، وعنو الحسن بن سفياف.
أبيو، وعنو يحيى بن عبد )ط ش ؿ( عبد الرحيم بن زيد الحواري العمي، أبو زيد البصري، عن 

الحميد الحماني وخلق، توفي سنة أربع وثمانين ومائة، قاؿ البخاري: تركوه. واحتج بو ابن 
 ماجة.

)مح ـ جا( عبد الرحيم بن سليماف أبو علي الكناني المروزي األشل، عن األعمش وابن أبي 
شجاع، قاؿ أبو حاتم: ليلى وأشعث وخلق، وعنو أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب والوليد بن 

 صالح الحديث، وثقو ابن معين وأبو داود، توفي سنة سبع وثمانين ومائة، احتج بو الجماعة.
)ط( عبد الرحيم بن عبد الرحمن المحاربي أبو زياد الكوفي، عن شريك وزائدة وغيرىما، وعنو 

رة ومأتين، احتج أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وآخروف، وثقو أبو زرعة، توفي سنة إحدى عش
 بو البخاري وابن ماجو.

 )ط ش( عبد الرحيم بن نصر البارقي، عن زيد بن علي، وعنو إسحاؽ بن عبد اهلل العبدي.
)ؼ( عبد الرحيم بن ىاروف أبو ىشاـ الغساني الواسطي ثم البغدادي، عن عبدالعزيز بن رواد 

ديثو وذكره ابن حباف في وىشاـ بن ىاروف، وعنو إبراىيم بن جابر وغيره حسن الترمذي ح
 الثقات، وقاؿ يعتبر بحديثو إذا حدث عن الثقات، احتج بو أبو داود والترمذي.

 )ش( عبد الرحيم الجوزجاني، عن عبد اهلل بن صالح، وعنو إسحاؽ بن محمد الفارسي.
 )مح( عبد الرحيم، عن عبد اهلل بن مسلم، وعنو عباد بن يعقوب.

 لعواـ، وعنو واسم بن زكريا.)ش( عبد الرحيم، عن عباد بن ا
)ؽ( عبد الرحيم، عن عمر بن األزىر، وعنو الحارث بن أبي أسامة، ىو ابن واقد شيخ خراساف 



 وذكره في الميزاف.
 )مح( عبد الرحيم، عن محمد بن سعيد، وعنو سعد بن عثماف.
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 من اسمو عبد الرزاؽ
األصبهاني الخطيب بها، عن أبي بكر  )ش( عبد الرزاؽ بن أحمد بن عبد الرحمن أبو منصور

 بن العباب، وعنو المرشد.
 )ش( عبد الرزاؽ بن عمر بن موسى التاجر أبو الطيب، عن أبي بكر المقرئ، وعنو المرشد.

 عبد الرزاؽ بن محمد، عن حسن بن سفياف، وعنو أبو العباس الحسني.
 العباس الجماؿ. )ش( عبد الرزاؽ بن منصور بن أباف عن إسحاؽ بن بشر، وعنو أبو

ش علوي محيط قب( عبد الرزاؽ بن ىماـ بن نافع الصنعاني اليماني الحميري  2)خب 
موالىم، عن قيس بن الربيع ومعمر والسفيانين وإبراىيم بن محمد بن أبي إسحاؽ، وعنو ابن 

 عيينة ومعتمر بن سليماف من شيوخو وابن المديني وأحمد وابن معين وأمم، بسط موالنا ترجمتو
وكذلك في الميزاف، وقاؿ يحيى بن معين: لو ارتد عبد الرزاؽ ما تركنا حديثو. عداده في ثقات 
الشيعة، قاؿ ابن معين: كاف أغال في التشيع من عباد بن يعقوب بمائة ضعف. توفي سنة إحدى 

 عشرة ومأتين، احتج بو الجماعة.
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 من اسمو عبد السالـ
بن عمر أبو القاسم، عن سفياف بن خالد، وعنو عبد العزيز بن  )محيط( عبد السالـ بن الحجاج

 إسحاؽ.
)ش( عبد السالـ بن حسين بن بكار البزار أبو القاسم، عن محمد بن عبد اهلل الشيباني، وعنو 

 المرشد.
( عبد السالـ بن حرب المالي أبو بكر الكوفي، عن عطاء واألعمش والشعبي وخلق، وعنو 4)

ي أبي شيبة، وثقو الترمذي والدار قطني وأبو حاتم وابن معين، وقاؿ: أبو بكر، وعثماف ابن
 والكوفيوف يوثقونو. توفي سنة سبع وثمانين ومائة، احتج بو الجماعة.

)ط( عبد السالـ بن شعيب بن الحبحاب البصري، عن أبيو، وعنو ابنا أخيو صالح ومحمد بن 



 عبد الكريم، وثقو ابن حباف، واحتج بو الترمذي.
عبد السالـ بن صالح بن سليماف العبشمي أبو الصلت الهروي خادـ علي بن موسى  )ش(

الرضى، روى عنو، وعن عطاء وابن عيينة عبد الرزاؽ وخلق، وعنو عباد بن العواـ وشريك وأبو 
أحمد الزبيري وىشيم وأمم، وثقو ابن معين، وقاؿ الذىبي: الرجل الصَّالح إالَّ أنَّو شيعي جلد. 

 الث وثالثين ومأتين، عداده في ثقات محدثي الشيعة، احتج بو الترمذي وابن ماجة.توفي سنة ث
)ط( عبد السالـ بن عاصم الهسنجاني الرازي، عن عبد اهلل بن نافع وسعد بن طريف ومينا بن 

 مينا، وعنو أبو حاتم الرازي ومحمد بن أيوب الرازي وابن ماجة، توفي بعد المأتين.
الملك بن حبيب الواسطي، عن أحمد بن محمد بن أبي قطن، وعنو  )ف( عبد السالـ بن عبد

 السماف.
 عبد السالـ بن الحنين، عن عروة بن قيس، وعنو ابن رستة.

عبد السالـ بن يوسف بن بندار القاضي أبو يوسف القزويني، عن أبيو، وعنو محمد بن 
 وأربعمائة في األصح. عبدالجبار، قاؿ الذىبي: وكاف زيدي المذىب، توفي سنة ثماف وثمانين

 )محيط( عبدالسالـ بن مالك العابد، عن الحسن بن عبدالواحد، وعنو محمد بن عالف البزار.
)ط( عبد السالـ بن مطهر بن حساـ األزدي، عن موسى بن خلف، وعنو محمد بن المثنى، 

وأبو قاؿ في التقريب: وأبو حاتم صدوؽ. توفي سنة أربع وعشرين ومأتين، احتج بو البخاري 
 داود.
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 )ط( عبد السالـ بن المهلب األزدي، عن أبي خالد، وعنو محمد بن الخليل النوفلي.
 )ش( عبد السالـ بن مطرؼ، عن مصعر بن سليماف، وعنو عمراف بن عبد الرحيم.

 )ط( عبد السالـ بن ىاشم البزار، عن خالد بن بردع، وعنو داود بن بالؿ.
 بن حسين، عن أبيو، قاؿ الذىبي: متهم بالرفض. )ط ؿ( عبد السالـ بن موسى

عبد السالـ بن يوسف القزويني صاحب التفسير الكبير، قيل أنَّو ثالث مائة مجلد، وعداده في 
الزيدية ويعرؼ بابن بندار ولو رواية واسعة، توفي سنة ثماف وثالثين وأربعمائة وأىملو موالنا وقد 

 ترجم لو بعض أئمتنا وبعض الشيعة.
عبد السالـ، عن ثابت، وعنو أبو نعيم، قاؿ في الخالصة: عبد السالـ بن أبي حاـز  )ـ(

 العبدي المصري، عن أبي برزة، وعنو أبو نعيم. وثقو ابن معين، واحتج بو أبو داود.
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 من اسمو عبد الصمد
مد بن )قاض القضاة( عبد الصمد بن حساف المروزي، عن الثوري وإسرائيل، وعنو الذىلي وأح

صالح، قاؿ الذىبي: صدوؽ إنشاء اهلل. وقاؿ البخاري: كتبت عنو وىومقارب خرج لو قاض 
 القضاة.

 )ش( عبد الصمد بن سعيد الحمصي، عن سليماف بن عبد الحميد، وعنو أبو بكر.
ش( عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد العنبري التنوري أبو سهل البصري ،عن أبيو  2)

بة، وعنو ابن المديني ومحمد بن شجاع وحصين بن مخارؽ، قاؿ أبو وحماد بن سلمة وشع
 حاتم: صدوؽ صالح في الحديث. توفي سنة سبع ومأتين، احتج بو الجماعة.

 )ط( عبد الصمد بن عبد العزيز المقري القطاف، عن عمرو بن أبي قيس، وعنو يحيى بن عبدؾ.
ريف الهاشمي، عن علي بن عمر )ش( عبد الصمد بن علي بن محمد بن الحسن المأيموف الش

 السكري، وعنو المرشد.
)قب( عبد الصمد بن علي بن محمد بن مكـر المعروؼ بالطستي بن أبي الحسين الوكيل 

ببغداد، عن ابن المديني وغيره، وعنو أبو منصور األصبهاني وغيره، توفي سنة ست وأربعين 
 وثالث مائة، ذكره ابن فهد.

 عن عيسى بن زياد، وعنو مكحوؿ بن الفضل.)جا( عبد الصمد بن الفضل، 
)ش( عبد الصمد بن محمد بن محمد بن نصر بن مكـر أبو الخطاب، عن أبي بكر محمد بن 

 عبد اهلل األبهري، وعنو المرشد.
 )ش( عبد الصمد بن محمد الحمصي، عن أحمد بن الفرج، وعنو عبد اهلل بن محمد األنطاكي.

 ، عن علي، وعنو أبو حاتم الرازي.)جا( عبد الصمد بن محمد، عن أبيو
)ش ؽ( عبد الصمد بن موسى بن إبراىيم الهاشمي، عن أبيو، وعن جده محمد بن إبراىيم 

اإلماـ وغيرىما، وعنو ولده إبراىيم ومحمد بن علي، قاؿ الذىبي: يروي مناكير، عن جده ولي 
 أمر الموسم زمن المتوكل.

زار، عن مسلم بن خالد وعيسى بن طهماف، وعنو )ش ـ( عبد الصمد بن النعماف البغدادي الب
 محمد بن غالب وجماعة، قاؿ الذىبي: وثقو ابن معين وغيره.

 عبد الصمد، عن ىماـ ىو ابن عبد الوارث.
 )جا( عبد الصمد، عن أباف، وعنو عبد العزيز.
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 من اسمو عبدالعزيز
الد الكوفي نزؿ بغداد، عن الثوري )ط ش( عبد العزيز بن أباف بن محمد القرشي األموي أبو خ

وشعبة وغيرىما، وعنو إبراىيم بن محمد ومحمد بن عبد اهلل المنادي وغيرىما، توفي سنة سبع 
 ومأتين رموه بالكذب والوضع واهلل أعلم.

)ش( عبدالعزيز بن أحمد بن يحيى بن زمويو أبو القاسم البصري، عن أبي الشيخ، وعنو 
 المرشد.

أحمد المعروؼ بابن الزرار، عن عبد اهلل بن الحسن الحراني، وعنو أحمد  )ش( عبد العزيز بن
 بن محمد الذكواني.

ش جا محيط( عبد العزيز بن إسحاؽ بن جعفر أبو القاسم شيخ الزيدية ببغداد، روى  2)
مجموع زيد الفقهي، عن علي بن محمد النخعي، وعن أبي عبد اهلل جعفر بن محمد بن 

المقري وخلق، وعنو أبو العباس وعلي بن العباس العلوي وحمزة بن الحسين وعمر بن خالد 
سليماف العلوي وجماعة، قاؿ القاضي أحمد: كاف شيخ الزيدية ببغداد والعراؽ عالماً محدثاُ 
حافظاً، وقاؿ آخر: كاف عالمة كبيراً وفاضالً شهيرًا شيخاً عالماً زاىداً سعيداً ولياً آلؿ محمد  

مهيمناً على المظنوف والمعلـو لو كتاب في إسناد مذىب الزيدية وتعدادىم كاف رأساً في العلـو 
وذكر تالميذ زيد بن علي وأصحابو الذين أخذوا عنو، كاف في حدود الستين والثالثمائة، عاش 

 سبعين عاماً.
 )ط( عبد العزيز بن بحر، عن أبي عقيل، وعنو ابن الدنيا لعلو المروزي، حدث في فضل معاوية.

عبد العزيز بن جريج المكي القرشي موالىم والد عبد الملك، عن عائشة وسعيد بن  )مح ـ(
جبير، وعنو ولده عبد الملك وخصيف بن عبد الرحمن، قاؿ الذىبي في الوتر: ال يتابع عليو، 

 قلت: وجد المتابع وذكره ابن حباف في الثقات، واحتج بو األربعة.
في أبو القاسم، عن محمد بن طاىر، وعنو أبو )ـ مح( عبد العزيز بن جعفر بن محمد الحر 

 القاسم التنوخي.
 )ش( عبد العزيز بن حاتم البخاري، عن الحارث بن مسلم، وعنو إبراىيم بن محمد البخاري.
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)ش ط( عبد العزيز بن أبي حاـز المخزومي موالىم المدني، عن أبيو ومجاىد والعلى بن عبد 
ي أويس ومحمد بن منصور وقتيبة، وثقو ابن معين، توفي سنة أربع الرحمن، وعنو إسماعيل بن أب

 وثمانين ومائة، احتج بو ابن ماجة.



)ـ( عبد العزيز بن الحكم أو حكيم الحضرمي صليت خلف زيد بن أرقم على جنازة فكبر 
 خمساً فسئل عن ذلك، فقاؿ: سنة نبيكم وسمع بن عمر، عنو الثوري وثقو ابن معين.

 بن حماد، عن إسحاؽ الصاعاني، وعنو ابن عدي. )ط( عبد العزيز
)ش جا( عبد العزيز بن الخطاب الكوفي نزيل البصرة، عن قيس والحسن بن صالح وشعبة، 
وعنو محمد بن الصباح وىشاـ بن علي ومحمد بن مهدي وغيرىم، قاؿ أبو حاتم: صدوؽ. 

 ة.ووثقو عمر بن علي، توفي سنة أربع وعشرين ومأتين، احتج بو الجماع
)مح( عبد العزيز بن رفيع األسدي أبو عبد اهلل المكي، عن ابن عباس وأنس وأبي الطفيل 

وغيرىم، وعنو األعمش والسفياناف وشعبة، وثقو أحمد وابن معين وأبو حاتم، توفي سنة ثالثين 
 ومائة، احتج بو الجماعة.

لمهلب بن أبي صفرة، )ط ش( عبدالعزيز بن أبي رواد ميموف المكي األزدي مولى المغيرة بن ا
عن الباقر والضحاؾ وسالم بن عبداهلل، وعنو ابنو عبد اهلل والثوري وحسن الجعفي وغيرىم، 

وثقو ابن معين وأبو حاتم، وقاؿ يحيى بن سليم: كاف يرى األرجا. وقاؿ يحيى القطاف: ثقة ال 
 يترؾ لرأي أخطا فيو. توفي سنة تسع وخمسين ومائة، احتج بو األربعة

 د العزيز بن سعيد، عن أبيو، وعنو عبد الغفور بن سعيد.)ش( عب
)ط( عبد العزيز بن أبي سلمة عبد اهلل الماجشوف التيمي موالىم المدني الفقيو، عن ابن 

المنكدر، وعمو يعقوب وحميد الطويل وىشاـ بن عروة، وعنو الليث ووكيع وأبو غساف مالك 
بو زرعة وابن سعد، توفي سنة أربع وستين بن إسماعيل، وعده وثقو ابن معين وأبو حاتم وأ

 ومائة، احتج بو الجماعة.
)ط( عبد العزيز بن سليماف بن عبد العزيز أبو محمد الربيعي، عن يعقوب بن كعب، وعنو ابن 

 عدي
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)مح( عبد العزيز بن سليماف أبو مودود المدني الهذلي موالىم، كاف قاضياً ألىل المدينة، عن 
ع ومحمد بن كعب، وعنو وكيع والقعنبي وابن مهدي، وثقو أحمد ويحيى وأبو السائب وناف

 داود، قاؿ في الكاشف: توفي في إمرة المهدي. احتج بو أبو داود.
)ش( عبد العزيز بن سياه األزدي الحماني الكوفي، عن الحكم بن عتيبة والشعبي، وعنو ابنو 

بأس بو، ىو من كبار الشيعة محلو الصدؽ. يزيد ويحيى بن آدـ وأبو نعيم، قاؿ أبو زرعة: ال 
 ووثقو أبو داود، احتج بو الجماعة إالأبا داود.



)ط ش ؽ( عبد العزيز بن صهيب البناني موالىم البصري، عن أنس، وعنو مالك وشعبة 
 والحماداف، وثقو أحمد ويحيى، احتج بو الجماعة، توفي سنة ثالثين ومأتين.

يحيى األويسي المدني القرشي العامري، عن مالك والليث  )مح( عبد العزيز بن عبد اهلل بن
وابن أبي ليلى وخلق، وعنو الذىلي والبخاري وأبو حاتم، وقاؿ: صدوؽ. ووثقو في الكاشف 

 وأبو داود، واحتج بو البخاري واألربعة إالَّ النسائي.
ي، وعنو عمر بن )ط( عبد العزيز بن عبد اهلل القرشي أبو يحيى النرمقي، عن يحيى البكا والثور 

 نافع أو رافع وحسن بن مدرؾ، روي أنَّو كاف مع النفس الزكية، وقاؿ أبو حاتم: منكر الحديث.
)ش( عبد العزيز بن عبد اهلل بن وىب القرشي البصري، عن ىشاـ بن حساف، وعنو سعيد بن 

 محمد، تكلم فيو ابن عدي.
ل بن عياش، وعنو علي بن محمد )قب( عبد العزيز بن عبد اهلل، عن أحمد بن عيسى وإسماعي

 البزار وأحمد بن محمد بن غالب.
)ط ش( عبد العزيز بن عبد الصمد العمي البصري، عن منصور بن المعتمر وأبي ىاروف 

العبدي، وعنو أبو كامل الجحدري وأحمد ومسروؽ وابن المديني، وثقو أحمد وأبو داود، وقاؿ 
 احتج بو الجماعة. يحيى: ال بأس بو، توفي سبع وثمانين ومائة.

 )ـ( عبدالعزيز بن عقيل، عن ابن وىب، وعنو يونس بن عبداألعلى.
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)ش( عبدالعزيز بن علي بن أحمد بن المفضل الخياط الحافظ أبو القاسم األزجي البغدادي، 
عن علي بن كيساف النحوي، ومحمد بن إسماعيل الوراؽ وطبقتهما، وعنو المرشد كاف من 

ة. قاؿ ابن فهد: وكاف صاحب حديث وسنة. وقاؿ الخطيب: كتبنا عنو، وكاف أوسط الزيدي
 صدوقاً. توفي في محـر سنة أربع وأربعين وأربعمائة.

 )ط( عبدالعزيز بن علي بن أحمد الوراؽ، عن أحمد بن أبي عمراف الهروي، وعنو المرشد.
كحوؿ وعراؾ بن مالك، ( عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز بن مرواف األموي، عن أبيو، وم5)

ونافع. وعنو: شعبة وحفص بن غياث وأبو نعيم وثقو ابن معين وأبو نعيم. وقاؿ أبو زرعة: البأس 
 بو. توفي قبل الخمسين والمائة.

)ط( عبد العزيز بن عمراف بن عبد العزيز الزىري بن أبي ثابت األعرج المدني، عن أخيو عبد 
د بن أسلم وغيرىم، وعنو أبو مصعب الزىري ومحمد الرحمن وىشاـ بن سعد وعبد اهلل بن زي

بن عيسى وإبراىيم بن المنذر الحزامي، قاؿ النسائي وغيره: متروؾ. واحتج بو الترمذي، توفي 



 سنة سبع وتسعين ومائة.
 )جا( عبد العزيز بن العمر، عن العفيف بن سالم، وعنو حسن بن سعيد.

القضاعي موالىم أبو محمد المدني الدراوردي ( عبد العزيز بن محمد بن عبيد الجهني أو 4)
الخارج مع اإلماـ محمد بن عبداهلل، عن عطاء ونافع والصادؽ، وعده، وعنو الثوري وشعبة 

ووكيع وخلق وثقو يحيى القطاف وابن معين وابن سعد وابن المديني، وقاؿ أبو حاتم: صدوؽ في 
ن وضعفو غيرىم، توفي سنة تسع الحديث. وقاؿ معن بن عيسى يصلح أف يكوف أمير المؤمني

 وثمانين ومائة، احتج بو الجماعة.
)ش( عبد العزيز بن محمد بن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن عقيل أبو عبد الرحمن الهاللي، عن أبي 

 معاذ نهار بن عثماف، وعنو األسفاطي.
محمد )ـ( عبد العزيز بن محمد بن عمرو بن أبي عمر، عن موسى والصواب: عبد العزيز بن 

 الدراوردي، عن عمرو بن أبي عمر خرج مع النفس الزكية.
 )ش( عبد العزيز بن محمد بن جعفر بن الحسن أبو القاسم العسكري، وعنو المرشد.
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 )ش( عبد العزيز بن محمد، عن الحسن بن محمد الداركي، وعنو أحمد بن محمد العتيقي.
وعنو أبو مرواف المكي فينظر إنشاء اهلل أي  )جا( عبد العزيز بن محمد بن حميد، عن أنس،

 النقلين أصح، قالو موالنا.
 )ش( عبد العزيز بن محمد السعدي شيخ أبو طاىر محمد بن أحمد.

)ش( عبد العزيز بن محمد الكالعي المعروؼ بمليل، عن عبد الرحمن بن أبي حماد، وعنو 
 ولده وعلي بن العباس البجلي.

أبو إسحاؽ الدباغ ويقاؿ: أبو إسماعيل البصري األنصاري، عن  )ـ( عبد العزيز بن المختار
ثابت وخالد الحذاء وأيوب، وعنو معلي بن أسد ومسدد ومحمد بن عبد الملك، وثقو يحيى 

 وأبو حاتم، وقاؿ أبو زرعة: ال بأس بو. احتج بو الجماعة.
 األوؿ.)ش( عبد العزيز بن المختار، عن الصادؽ، وعنو عبد الواحد العنسي، لعلو 

)ش( عبد العزيز بن المرزباف بن سابور بن شاىانشاه البغوي أبو محمد، عن ىيثم بن خارجة، 
وعنو جعيد بن محمد بن عبد العزيز، قاؿ موالنا: ىكذا وقع فإف صح أف لو رواية وإال 

 فالمشهور ولده محمد.
زبير، وعنو الزىري )ش( عبد العزيز بن مرواف الخبيث بن الخبيث، عن أبيو وأبي ىريرة وابن ال



وعلي بن رباح وابنو عمر والعجب من ابن سعد، وتوثيقو لهذا الخبيث توفي سنة ثمانين أو 
 اثنتين وثمانين، احتج بو ابو داود.

)ـ( عبد العزيز بن مسلم، عن يحيى بن عبد اهلل الثيمي، وعنو حيوة بن شريح وعيسى بن 
والذىبي، واحتج بو الجماعة إالَّ ابن ماجة،  إبراىيم، ىو القسملي، وثقو ابن معين وأبو حاتم

 توفي سنة سبع وستين ومائة.
 )جا( عبد العزيز بن يحيى، عن المغيرة بن محمد، وعنو أبو أحمد العسكري.

 عبد العزيز، عن الزىري ىو الماجشوف.
 )ش( عبد العزيز القطاف، عن أنس، وعنو ولده سكين.

 ي َعْمرو، وعنو محمد بن خزيمة.)ـ( عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن أب
 )ش( عبد العزيز شيخ عن زيد بن علي، عن آبائو، وعنو عبد اهلل بن محمد بن حفص.

 )ط( عبد العزيز، عن عبد الصمد، وعنو محمد بن جامع.
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)ط( عبد العزيز ، عن عبيد اهلل، عن الباقر، وعنو إسماعيل بن عياش والصواب: عبد العزيز بن 
 بن حمزة بن صهيب، عن الباقر لو فرد حديث، وىو من رجاؿ الميزاف، واحتج بو عبيد اهلل

 الطبراني في األوسط.
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 من اسمو عبد العظيم
)مح ش( عبد العظيم بن عبد اهلل بن علي بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب 

حمد وحسين وإبراىيم العلوي، أبو محمد، عن أبيو ومحمد بن علي الرضى، وعنو ولد أخيو م
كاف سيداً زاىدًا، وقد خالف أىلو في جواز الصدقة للهاشمي إذا منع الخمس دفن بمسجد 

 الشجرة بالري وقبره مزور.
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 من اسمو عبد الغافر
 )جا( عبد الغافر بن محمد أبو الحسن، عن أبي شهل بشر.
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 من اسمو عبد الغفار
 رير بن جعفر، وعنو الحاكم الجشمي.عبد الغفار، عن ج

 عبد الغفار بن احمد، عن المسيب بن واضح، وعنو أبو الشيخ.
)ط( عبد الغفار بن داود بن مهراف أبو صالح الحراني، عن إسماعيل بن عياش وموسى بن أعين 

وغيرىما، وعنو يحيى والبخاري وأبو زرعة، قاؿ أبو حاتم ال بأس بو صدوؽ. توفي سنة أربع 
 رين ومأتين، احتج بو األربعة إالَّ الترمذي.وعش

عبد الغفار بن عبيد اهلل الكوثري، عن شعبة وصالح بن أبي األخضر، وعنو محمد بن يحيى 
 ذكره في الميزاف.

)قب( عبد الغفار بن القاسم أبو مريم األنصاري، عن ثابت والحكم بن عتيبة ونافع وعطاء 
الواحد بن زياد، كاف ذا إعتناء بالعلم وبالرجاؿ  وجماعة، وعنو شعبة وحسن بن حسين وعبد

ذكره الذىبي، وقد نالوا منو، قالوا: حدث بباليا في عثماف وروى: >علي مولى من كنت 
 مواله< عداده في ثقات محدث الشيعة، بقي إلى قريب الستين والمائة.

عبد اهلل بن )قب( عبد الغفار بن محمد البغدادي، عن محمد بن عبد اهلل الشافعي، وعنو 
 محمد الرفاعي.

 )ؽ( عبد الغفار بن محمد بن عبد الغفار األمدي شيخ أبي الغنايم.
)ش( عبد الغفار المديني، عن سعيد بن المسيب، وعنو عباد بن العواـ، قاؿ الذىبي: كأنو أبو 

 مريم.
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 من اسمو عبد الغفور
لواسطي، عن عبد العزيز بن سعيد، وعنو )ش( عبد الغفور بن سعيد بن عبد الغفور أبو الصباح ا

 عثماف بن مطر الشيباني.
)مح ط ش( عبد الغفور بن عبد العزيز أبو الصباح الواسطي، عن أبي القاسم الرماني وعبد 



العزيز الشامي، وعنو عثماف بن مطرؼ ومحمد بن األزىر وجماعة، كاف من أصحاب النفس 
 واصب لكونو من خيار عباد اهلل.الرضية ومؤذنو في عسكره، وقد ناؿ منو الن
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 من اسمو عبد الغني
)ـ( عبد الغني بن رفاعة اللخمي أبو جعفر بن عقيل المصري، عن ابن عيينة والمفضل بن 

 فضالة وأيوب بن سليماف، وعنو الطحاوي وأبو داود، توفي سنة خمس وخمسين ومأتين.
لكبير، عن علي بن محمد لؤلؤ وأبي )ش( عبد الغني بن سعيد األزدي المصري الحافظ ا

الطيب محمد بن الحسين، وعنو أبو الحسن أحمد بن محمد العتيقي، قاؿ اإلماـ الهادي عليو 
السالـ طاؿ ما ذكره أئمتنا عليو السالـ واعتمدوا على ضبطو خصوصاً المرشد باهلل، توفي سنة 

 تسع وأربعمائة.
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 )من اسمو عبد القاىر(
لقاىر بن محمد بن عميرة بياع السفط بالموصل البغدادي، عن أبي ىاروف موسى )قب( عبد ا

 بن محمد األنصاري، وعنو حسين بن أحمد العبدخاني.
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 من اسمو عبد القدوس
)ط ش( عبد القدوس بن حبيب الكالعي الشامي أبو سعيد الدمشقي، عن عكرمة والشعبي 

بن الجعد، قاؿ ابن المبارؾ: كذاب. وقاؿ الفالس  ومكحوؿ، وعنو الثوري وابن طهماف وعلي
 أجمعوا على ترؾ حديثو.

)مح( عبد القدوس بن الحجاج أبو المغيرة الحمصي الخوالني الشامي، عن مبشر وعبد 
الرحمن بن ثابت وغيرىما، وعنو الذىلي وزكريا بن الحكم، قاؿ أبو حاتم: صدوؽ. وقاؿ 

لدار قطني: ثقة. توفي سنة اثنتى عشرة ومأتين، احتج بو النسائي: ليس بو بأس. وقاؿ العجلي وا
 الجماعة.



)ط( عبد القدوس بن محمد بن عبد الكبير بن شعيب بن الحبحاب األزدي أبو بكر البصري، 
عن عمرو بن عاصم وعمو صالح، وعنو أحمد بن منصور والبخاري والترمذي والنسائي وابن 

 ثقو النسائي.ماجة وابن مندة، قاؿ أبو حاتم: صدوؽ. وو 
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 من اسمو عبد قيس
 عبد قيس بن يسر، عن عمراف بن عيينة، وعنو أحمد بن محمد بن مخلد.
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 من اسمو عبد الكريم
عبد الكريم بن أحمد بن محمد الشيرازي الدراوردي ابن بنت بشر الحافي، عن جده أبي عبد 

 و موالنا.اهلل محمد بن جعفر، وعنو أبو نصر الفرحاني أىمل
)ش جا( عبد الكريم بن روح، عن المقداـ، وعنو الزيات بن المرحل لعلو بن عنبسة األموي، 

 قاؿ أبو حاتم: مجهوؿ.
)مح( عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، وعنو أبو جعفر الرازي، ىو بن أمية، قاؿ ابن 

 حجر: مجمع على ضعفو لكنو توبع. اىػ، لو فرد حديث في الحيض.
بد الكريم بن عبد الرحن البجلي الكوفي، عن أبي إسحاؽ، وعنو إسماعيل بن عمرو )ش( ع

 وجبارة بن المغلس، وثقو ابن حباف، وقاؿ: مستقيم الحديث، احتج بو أبو داود، أىملو موالنا.
)ش( عبد الكريم بن عبد الواحد بن محمد أبو الظاىر المعروؼ بمكشوؼ الرأس شيخ 

الشيخ وغيره، وعنو المرشد، وقاؿ: سمع على أبي الشيخ سنة سبع الصوفية بإصبهاف، عن أبي 
 وستين وثالثمائة.

 )ش( عبد الكريم بن أمية، عن حبيب بن أبي ثابت حديث المسح على الخفين.
)ش( عبد الكريم بن مالك أبو سعيد الجزري األموي مولى عثماف، عن عكرمة ومجاىد 

ثقو أبو زرعة والنسائي وأبو حاتم وابن سعد، وطاوس، وعنو ابن جريح ومالك والسفياناف، و 
 توفي سنة سبع وعشرين ومائة، احتج بو الجماعة.

 )قب( عبد الكريم بن محمد بن عبد الرحمن أبو علي، عن الحسن، وعنو ابن المغازلي.
)ش( عبد الكريم بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل أبو الفتح الضبي، عن أبي 



 قطني، وعنو المرشد. الحسن علي بن الدار
)ش( عبد الكريم بن عبد المطلب بن محمد أبو أحمد العباسي الكوفي المعدؿ المقري بجامع 

 الكوفة، عن أبي الحسن علي بن سهل المعدؿ، وعنو المرشد.
)مح( عبد الكريم بن ىالؿ، عن عبد اهلل بن الحسن بن الحسن، وعنو إبراىيم بن محمد بن 

 ميموف.
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بد الكريم بن الهيثم بن زياد بن عمراف أبو يحيى من أىل ديار العاقولي، عن أبي اليماف )ؿ( ع
وأبي نعيم األحوؿ والحميدي، وعنو جعفر بن إبراىيم وأبو القاسم البغوي وأبو ساعد وغيرىم، 

 وثقو الخطيب، وقاؿ: ثبتاً. توفي سنة ثماف وسبعين ومأتين، وكاف من ابناء اليمانين.
كريم، عن عطاء وابن جبير، وعنو سفياف ىو عبد الكريم بن أبي المخارؽ البصري )ـ( عبد ال

أبو أمية، احتج بو الجماعة، وقد تكلم عليو، قاؿ الذىبي: وىذا يدؿ على أنَّو ليس بمطرح ػ 
 يعني إخراجهم لو ػ توفي سنة ست وعشرين ومائة.

قوب الخزاز، قاؿ أبو حاتم: )مح( عبد الكريم، عن الصادؽ، وعنو محمد بن جميل، ىو بن يع
 من عتق الشيعة.
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 من اسمو عبد المجيد
 )ش( عبد المجيد، عن مرواف بن سالم، وعنو عثماف بن يحيى.

)ط( عبد المجيد، عن أبيو، عن الباقر، ىو عبد المجيد بن أبي رواد األزدي أبو عبد المجيد 
األرجاء ونقم عليو إفتاءه الرشيد بقتل  المكي، وثقو أبو داود وأحمد ويحيى، وقاال: يغلو في

 وكيع، توفي سنة ست ومأتين، احتج بو مسلم واألربعة.
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 من اسمو عبد الملك
)ط( عبد الملك بن إبراىيم المدني الجدي موالىم أبو عبد اهلل، عن سفياف وحماد بن مسلم 



قاؿ أبو زرعة: البأس بو. وابن طهماف، وعنو وكيع ويزيد بن مخلد ومحمد بن منصور الجواد، 
 وقاؿ ابن أبي مرة: ثقة مأموف. توفي سنة أربع ومأتين، احتج بو أبو داود والترمذي.

)جا( عبد الملك بن أحمد بن يحيى الجرجاني، قاؿ موالنا: لم أر من يخرج لو. روى عنو 
 أحاديث إالَّ شج ابن المديني.

ود وأبي وائل وغيرىما، وعنو ابن إسحاؽ عبد الملك بن أعين الشيباني موالىم، عن أبي األس
والسفياناف، قاؿ أبو حاتم: من عيوف الشيعة محلو الصدؽ وصالح الحديث. وفي الكاشف: 

 شيعي صدوؽ. احتج بو الجماعة، عداده في ثقات محدثي الشيعة.
)مح( عبد الملك بن أبي بشير البصري، عن عكرمة وعبد اهلل بن مينا وحفصة بنت سيرين، 

لثوري وليث بن أبي سليم، وثقو القطاف، وقاؿ أبو نعيم: ثقة. توفي بعد الخمسين وعنو ا
 والمائة، احتج بو األربعة إالَّ ابن ماجة.

 )ط( عبد الملك بن بشير الشامي، عن مالك بن سليماف القرشي، وعنو حسن بن سفياف.
المخزومي، عن  )مح ـ( عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ىشاـ المدني

أبيو وخارجة بن زيد، وعنو الزىري وعبد اهلل بن أبي بكر، وعراؾ بن مالك وغيرىم، وثقو 
 النسائي وابن سعد، توفي أوؿ إمارة ىشاـ، احتج بو الجماعة.

)ـ( عبد الملك بن جابر بن عتيك األنصاري المدني، عن جابر، وعنو عبد الرحمن بن عطاء، 
 سلم.وثقو أبو زرعة، احتج بو م

)ط( عبد الملك بن حسين أبو مالك النخعي، عن علي بن األقمر وسلمة بن كهيل وزبيد 
 اليامي، وعنو وكيع وأبو نعيم وابن المبارؾ تكلموا عليو بغير حجة.

)محيط( عبد الملك بن حميد بن أبي غنيمة، عن أبيو والحكم بن عتيبة وعاصم، وعنو 
 حتج بو الجماعة.السفياناف وأبو نعيم، وثقو ابن معين، ا

(2/169) 

 

)ف( عبد الملك بن عبد الحميد بن ميموف بن مهراف الميموني أبو الحسن الرقي صاحب 
أحمد، عن إسحاؽ األزرؽ وروح بن عباد ومحمد بن مصعب أرسل حديث في فضل زيد، وعنو 

 محمود بن محمد األديب والنسائي ووثقو، توفي سنة أربع وستين ومأتين.
بن أبي سليماف العرزمي، عن أنس وعطاء، وعنو الثوري وشعبة وابن المبارؾ  ( عبد الملك4)

وغيرىم، قاؿ سفياف: ثقة متقن. ووثقو يعقوب بن سفياف والعجلي، وقاؿ: ثبت في الحديث،  
كاف الثوري يسميو الميزاف. وقاؿ الترمذي: ثقة مأموف. ووثقو النسائي وأحمد، وقاؿ: مخطئ. 



ائة، احتج بو الجماعة، لكن البخاري تعليقاً. قلت: وكاف من رواة توفي سنة خمس وأربعين وم
 الزيدية ومحدثيهم.

 )ف( عبد الملك بن أبي عبد الرحمن، عن أبي بشير الهيثم بن يماف، وعنو ابن أبي حاتم.
عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري الصنعاني، عن سفياف وخالد بن زيد وابن أبي عبلة، وعنو 

وأحمد وابن راىويو، وثقو عمرو بن علي، قاؿ الذىبي والغالس: ثقة. وقاؿ أحمد بن صالح 
موالنا صاـر الدين في ثقات محدثي الشيعة: كاف قاضياً إلبراىيم بن موسى بن جعفر بصنعاء 

داعي اإلماـ محمد بن إبراىيم، ولما قدـ عامل المأموف قتلو يـو الجمعة في شهر رمضاف سنة 
حاً ثالثة أياـ على وجو األرض، ُثمَّ قبر رحمو اهلل، احتج بو النسائي ست ومائتين، وأقاـ مطرو 

 وأبو داود.
( عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح أبو الوليد، عن أبيو وابن المنكدر وعطاء وعمر 4)خب 

بن السائب ومجاىد وابن أبي مليكة وغيرىم، وعنو المرادي والسفياناف والليث وخلق، قاؿ 
الحديث لم يحدث بشيء إالَّ أتقنو. وقاؿ أبو زرعة: ىو من األئمة. وقاؿ  أحمد: ثبت صحيح

ابن معين: ثقة إذا روى من الكتاب. توفي سنة خمسين ومائة أو إحدى وخمسين أو تسع 
 وأربعين، وقد جاوز المائة، احتج بو الجماعة.

(2/170) 

 

ر النسوي، عن مالك )السيد ـ ش( عبد الملك بن عبد العزيز بن الحارث أبو نصر الثما
والحمادين وغيرىم، وعنو عمر بن علي ومسلم وأبو زرعة وأبو حاتم، وقاؿ: ثقة. ووثقو أبو 

 داود والنسائي وابن سعد، توفي سنة ثماف وعشرين ومأتين.
 عبد الملك بن عبد الملك، عن مصعب بن أبي ذيب، وعنو عبد اهلل بن عمر.

 نو األعمش.عبدالملك بن عمر، عن موسى بن عبيدة، وع
)ط ش( عبد الملك بن عمير الفرسي اللخمي أبو عمر الكوفي القبطي، عن أنس، وعدي بن 
حاتم وعطاء وابن أبي ليلى، وعنو سليماف التيمي واألعمش والسفياناف وشريك وغيرىم، قاؿ 

النسائي: ليس بو بأس. وقاؿ أحمد: ىو مضطرب. وقاؿ ابن خراش: كاف شعبة ال يرضاه. وقاؿ 
ر: كاف شرطياً على رأس الحجاج عامالً لبني أمية. وروى المرشد باهلل أنَّو أجهز على عبد الباق

اهلل بن بقطر رضيع الحسين بن علي عليو السالـ واحتز رأسو في الكوفة، وحكي أيضاً أنَّو كاف 
يمر بأصحاب علي عليو السالـ وىم جرحى فيقتلهم فعوتب على ذلك، فقاؿ: إنَّما أردت 

وقاؿ بعضهم: ىو مجهوؿ عند أىل الحديث، وقاؿ أبو طالب: كاف من أعواف بني أريحهم، 



أمية رأى الوصي وعاش مائة وثالث سنين، وتوفي سنة ست وثالثين ومائة أو نحوىا قلت: ىو 
 راوي حديث اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر، احتج بو الجماعة وذب عنو الذىبي.

وعنو حسين بن سليماف، قاؿ في الميزاف: عبد الملك، عن عبد الملك بن عمير، عن أيمن 
 أنس مجهوؿ. قاؿ موالنا: حدث عن أنس حديث الطير.

عبد الملك بن قتادة بن ملحاف، عن أبيو، وعنو أنس بن سيرين، وثقو ابن حباف احتج بو األربعة 
 إالَّ الترمذي.

عن أبيو وعبد اهلل بن  )ش( عبد الملك بن قدامة بن إبراىيم بن محمد بن حاطب الجمحي،
دينار، وعنو إسماعيل بن أبي أويس ويزيد بن ىاروف، قاؿ ابن معين: صالح، وقاؿ أبو داود:  

 كاف عبد الرحمن يثني عليو. وقاؿ البخاري: يعرؼ وينكر. احتج بو ابن ماجة.

(2/171) 

 

سعيد  )ط ؿ( عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع الباىلي األصمعي أبو
البصري صاحب اللغة واألخبار، عن مالك والحمادين وغيرىم، وعنو القاسم بن سالـ وأبو 

حاتم الرازي وابن معين وغيرىم، أثنى عليو أحمد وابن المديني وابن معين وفي الخالصة وثقو 
 ابن معين، توفي سنة ست عشرة ومأتين، احتج بو مسلم وأبو داود.

الجمحي، عن أبيو وعبد اهلل بن أبي بجير، وعنو بنوه محمد  )ـ( عبد الملك بن أبي محذورة
وإسماعيل وعبد العزيز، وثقو ابن حباف، وقاؿ في الجامع: صالح الحديث. احتج بو الترمذي 

 والنسائي.
عبدالملك بن محمد الحميري الصنعاني الشامي البرسمي، عن يحيى األنصاري واألوزاعي، 

بن عمار، قاؿ ابن حباف: ال يجوز اإلحتجاج بروايتو،  وعنو سليماف بن عبد الرحمن وىشاـ
 احتج بو األربعة إالَّ الترمذي.

)ـ( عبد الملك بن محمد بن عبد اهلل أبو قالبة الرقاشي أبو محمد البصري الضرير، عن أبيو 
وأبي عاصم وأبي داود الطيالسي والفضل بن دكين وعدة، وعنو ابن ماجو ويحيى بن صاعد 

ابن جرير ما رأيت أحفظ منو. وقاؿ أبو داود: أمين مأموف، توفي سنة ست وغيرىما، قاؿ 
 وسبعين ومأتين، واحتج بو ابن ماجة.

)السيد ع( عبد الملك بن محمد بن عدي أبو نعيم، عن محمد بن أيوب المنادي وغيره، وعنو 
 أبو العباس الحسني وغيره.

وزغ محيي الجاىلية ومميت اإلسالـ )ش( عبد الملك بن مرواف بن الحكم الخبيث الوزغ بن ال



 لو في الريا والسمعة حديث واحد، توفي إلى سخط اهلل سنة ست وثمانين.
)مح( عبد الملك بن مسلم بن سالـ الحنفي أبو سالـ الكوفي، عن أبيو وظبياف الكوفي 

اش: وعيسى بن حطاف، وعنو الثوري ووكيع وأبو نعيم، ووثقو، وقاؿ أبو حاتم وأبو داود وابن خر 
 ليس بو بأس. ووثقو ابن معين، عداده في ثقات محدثي الشيعة، احتج بو الترمذي والنسائي.

(2/172) 

 

عبد الملك بن مسلم الرقاشي، عن أبي جزء المازني، وعن علي عليو السالـ، وعنو عبد اهلل بن 
د تابعو محمد بن أبي ابنو، قالوا: تفرد بحديث مناشدت علي عليو السالـ للزبير فانصرؼ وق

 حبة العرني.
 عبد الملك الرقاشي، عن أبيو، ىو أبو قالبة.

)مح( عبد الملك بن المغيرة بن نوفل بن الحارث الهاشمي أبو محمد المدني، عن علي وعمر، 
وعنو ابناه يزيد وأحمد والحجاج، قاؿ أبو حاتم: ال بأس بو. ووثقو النسائي وابن معين، توفي 

 ، احتج بو الترمذي.في أمارة عمر بن عبد العزيز
 عبد الملك بن موسى الطويل، عن أنس وأبي ىاشم، وعنو ىالؿ المزني.

)مح ش( عبد الملك بن ميسرة الهاللي العامري الكوفي أبو زيد الكوفي الزراد، عن طاوس 
ومجاىد وابن جبير، وعنو األعمش ومنصور بن المعتمر وشعبة وليث، وثقو يحيى وأبو حاتم 

 في زمن خالد بن عبد اهلل، احتج بو الجماعة. وابن خراش، توفي
)ش ؽ( عبد الملك بن ىاروف بن عنترة الشيباني، عن أيبو والثوري، وعنو حجاج بن خالد 

 وغيره، قاؿ السعدي: دجاؿ كذاب. قلت: روى لو المرشد باهلل وأبو الغنائم.
ب العالؼ، )ش( عبد الملك بن يزيد، عن حماد ابن عمرو النصيبي، وعنو إسحاؽ بن وى

 أىملو موالنا وذكره في الميزاف، وقاؿ: ال يدري من ىو.
 عبد الملك، عن ابن أبي ليلى ىو بن أبي سليماف العرزمي وكذلك عبد الملك، عن الحكم.

 عبد الملك الحرافي، عن عمو أبو وىب، وعنو أبو بدر أحمد بن خالد.
ن حساف الكرماني وىكذا روى عنو عبد الملك رجل من أىل الكوفة، عن العلى، وعنو إبراىيم ب

الطبراني في األوسط. قاؿ موالنا: مجهوؿ النسب. وقاؿ موالنا: صاـر الدين مقبوؿ على 
 األصح.

 عبد الملك، عن حذيفة، وعنو بكر بن عمر المغافري.
 عبد الملك رجل من ىل الشاـ، روى عنو شريك.
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 من اسمو عبد المنعم
س اليماني، عن أبيو، وعنو الحكم بن سليماف ومحمد بن سليماف )مح( عبد المنعم بن إدري

 األنماطي، قاؿ العقيلي: يضع الحديث على أبيو وعلى غيره، توفي سنة ثماف وعشرين ومأتين.

(2/174) 

 

 من اسمو عبد المؤمن
 )ط( عبد المؤمن المالي، عن سعيد األنماطي، وعنو أحمد بن يحيى األودي.

 ن عبد السالـ بن حرب، وعنو محمد بن إبراىيم بن زياد.عبد المؤمن بن علي، ع
عبد المؤمن بن القاسم األنصاري، روى عن الحكم بن عتيبة، وعنو إسماعيل بن أباف، قاؿ 

 العقيلي: شيعي ال يتابع على كثير من حديثو. قلت: عداده في ثقات محدثي الشيعة.

(2/175) 

 

 من اسمو عبد النور
هلل المسمعي، عن شعبة وداود بن يزيد األزدي، وعنو علي بن خلف )ش( عبد النور بن عبد ا

وبشر بن الوليد الهاشمي، قاؿ العقيلي: كاف يغلو في الرفض، وثقو ابن حباف، وعداده في 
 ثقات محدثي الشيعة.

(2/176) 

 

 من اسمو عبد الواحد
 جاني.)جا( عبد الواحد بن عبد اهلل الكرماني، عن أبي أحمد العسكري، وعنو الجر 

عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد الروياف القاضي أبو الطير، عن الناصر للحق 
محمد بن الحسين بن الحسن بن علي وىبت اهلل بن أرادف ونصر بن عبد الجبار القزويني، 

وعنو القاضي عبد الحميد بن المظفر الحمدوي، قاؿ في تاريخ قزوين: كاف من أكابر العلماء. 



ديث ببالد مختلفة وصنف كتباً كثيرة وانتفع بو وبكتبو أىل العلم استشهد سنة اثنتين وسمع الح
 وخمسين وأربعمائة قتلو المالحدة وعاش حميداً ومات شهيداً ويحشر سعيداً بفضل اهلل اىػ.

)ش( عبد الواحد بن الحسن بن شيطا أبو الفتح المقري البزار، عن أبي القاسم إسماعيل بن 
 لمرشد باهلل.سعيد، وعنو ا

)ش( عبد الواحد بن الحسين أبوطاىر الحذاء، عن أبي القاسم إساعيل بن سعيد بن سويد، 
 وعنو المرشد.

)ط( عبد الواحد بن حميد وفي التهذيب واألمالي بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي عوؼ، عن 
 س الزكية.أبيو وعنو عاصم بن عمرو وأبوقتادة. وكاف من الخارجين للجهاد بين يدي النف

ش( عبد الواحد بن زياد وأبو نشر النصري العبدي موالىم، عن عاصم األحوؿ واألعمش  2)
وليث، وعنو أبو داوود الطيالسي ويحيى الحماني وإسحاؽ بن إسرائيل، وثقو يحيى وأبو حاتم 

 وأبو زرعة وابن سعد، توفي سنة ست أو سبع وسبعين ومائة، احتج بو الجماعة.
الواحد بن زيد، عن عبادة بن نسي، وعنو الحارث بن نبهاف وشداد بن علي )جا نص ش( عبد 

لعلو البصري الزاىد شيخ الصوفية، قاؿ الداراني: إنَّو صلى الصبح بوضوء العتمة أربعين سنة. 
 وقاؿ آخر: كاف مجاب الدعوة وقاؿ البخاري: ىو صاحب الحسن تركوه أخرج لو ابن حنبل.

العباس أبو القاسم الواسطي البزار، عن عبد اهلل بن محمد البزار  )قب( عبد الواحد بن علي بن
 وعبد اهلل بن الحسن المحاملي، وعنو ابن المغازلي.

(2/177) 

 

)ط( عبد الواحد بن غياث أبو بحر الصيرفي البصري، عن حماد بن زيد وحماد بن سلمة 
قاؿ: صدوؽ. وقاؿ جرزة: ال والفضل بن ميموف وغيرىم، وعنو أبو داود وأبو يعلى وأبو زرعة، و 

 بأس بو. وقاؿ الخطيب: ثقة. توفي سنة أربعين ومأتين.
)ش( عبد الواحد بن غياث القيسي، عن عبد العزيز بن مختار، وعنو محمد بن عبد الرحمن 

 الصفار لعلو األوؿ.
)ف كم( عبد الواحد بن محمد بن عبد اهلل بن محمد بن مهدي أبو عمر البغدادي، عن الحسن 

 إسماعيل المحاملي، وعنو السماف. بن
)ش( عبد الواحد بن نصر شيخ أبو القاسم التنوطي. قاؿ في الجامع الوجيز: عبد الواحد بن 
نصر أبو الفرج المعروؼ بالببغاء ػ بموحدتين آخرىما مشددة ػ وىو شيخ أبي طالب والمرشد 

ترجمة أـ غيره كما ىو باهلل، توفي سنة ثماف وتسعين وثالثمائة. اىػ فيحقق أىو صاحب ال



 الظاىر.
)ش( عبد الواحد بن ىبيرة بن عبد الملك القزويني نزيل ىمذاف، عن علي بن صالح المقرئ 

 وغيره، وعنو المرشد وغيره، توفي سنة ست وأربعين وأربعمائة.

(2/178) 

 

 من اسمو عبد الوارث
والىم أبو عبيدة التنوري جا ش( عبد الوارث بن سعيد بن ذكواف العدلي التميمي العنبري م 2)

البصري، عن عبد العزيز بن صهيب وعطاء بن السائب وليث وابن جدعاف، وعنو ابنو عبد 
الصمد والثوري وعفاف بن مسلم وخلق، قاؿ النسائي: ثقة ثبت. وقاؿ ابن سعد ثقة حجة. 

 وقاؿ الذىبي: أجمع المسلموف على اإلحتجاج بو.
 ىو األوؿ. )ـ( عبد الوارث، عن محمد بن جحادة،

 )ش( عبد الوارث األنصاري، عن أنس، وعنو عمرو بن مرة، قد نالوا منو بغير حجة.
 )ش( عبد الوارث أبو معمر، عن أبي معاوية، وعنو أحمد بن محمد البرقي.

(2/179) 

 

 من اسمو عبد الوىاب
 )ش( عبد الوىاب بن بخت األموي موالىم، عن أنس وعطاء ونافع، وعنو أيوب السختياني

ويحيى األنصاري ومالك وابن عجالف، وثقو يحيى والنسائي وأبو زرعة، وقاؿ أبو حاتم: ال بأس 
 بو.

)ف( عبد الوىاب بن جعفر الميداني الدمشقي، عن الحسن بن منير التنوخي، وعنو السماف لو 
 فرد حديث في الحج، قاؿ الذىبي: حدث بعد األربع المائة.

 عن مخلد، وعنو أحمد بن يزيد أبو يزيد. )جا( عبد الوىاب بن آدـ بن حماد،
 )ـ( عبد الوىاب، عن شعبة، وعنو علي بن معبد.

)ش( عبد الوىاب بن الضحاؾ بن أباف العرضي أبو الحارث الحمصي، عن األوزاعي وإسماعيل 
بن عياش وسفياف بن عيينة، وعنو ابن ماجة والحسن بن علي العمري وأحمد بن عبد الوىاب 

 ة خمس وأربعين ومأتين، تكلموا عليو واحتج بو ابن ماجة.الحوطي، توفي سن
)مح ؽ( عبد الوىاب بن عبد الحميد بن الصلت الثقفي أبو محمد البصري، عن حميد وأيوب 



وخالد الحذاء، وعنو أحمد وإسحاؽ والشافعي وابن معين، ووثقو وكذا العجلي، توفي سنة أربع 
 سنين أو أربع، احتج بو الجماعة.وتسعين ومائة، قيل: اختلط قبل موتو بثالث 

 )ش( عبد الوىاب بن عبد المؤمن، عن معمر بن سليماف، وعنو سهل بن إبراىيم.
( عبد الوىاب بن عطاء أبو نصر الخفاؼ العدلي البصري العجلي موالىم البغدادي، عن 2)

اىوية سليماف التيمي وابن عوف وحميد الطويل وخلق، وعنو ابن لهيعة وخلف بن ىشاـ وابن ر 
وابن معين وغيرىم، وثقو ابن معين والدار قطني، وقاؿ ابن سعد: صدوؽ إنشاء اهلل، أنكروا 

 عليو حديثاً في فضل العباس وولده، توفي سنة أربعين ومأتين.
)ش( عبد الوىاب بن علي بن الحسن الملحي أبو ثعلب، عن الفرج بن المعافا بن زكريا، وعنو 

 المرشد.
ن مجاىد بن جبر القرشي المكي موالى السائب المخزومي، عن أبيو )مح ش( عبد الوىاب ب

وعنو إسماعيل بن عياش وعبد الرزاؽ وغيرىما، قاؿ وكيع: كانوا يقولوف لم يسمع من أبيو وكذبو 
 الثوري. وقاؿ ابن معين وأحمد وأبو حاتم: ضعيف. احتج بو ابن ماجة.

(2/180) 

 

ماـ، عن عبد الصمد بن علي، وعنو عبد الرحمن بن )ش( عبد الوىاب بن محمد بن إبراىيم اإل
 موسى بن إبراىيم اإلماـ.

)ش( عبد الوىاب بن نجدة الموصلي أبو محمد الشامي، عن إسماعيل بن عياش والوليد بن 
مسلم ويحيى القطاف، وعنو ابنو أحمد ومحمد بن عوؼ وأبو بكر بن أبي عاصم، ووثقو ىو 

 وثالثين ومأتين، احتج بو أبو داود والنسائي. ويعقوب بن شيبة، توفي سنة اثنتين
)ش( عبد الوىاب بن ىشاـ بن الغار، عن أبيو، وعنو عياش البيروتي، قلت: ىو من رجاؿ 

 الميزاف.
عبد الوىاب بن ىماـ الصنعاني أخو عبد الرزاؽ، عن عبيد اهلل بن عمر، عن نافع، وعنو محمد 

ي التشيع، وثقو يحيى في رواية، عداده في ثقات بن علي بن سفياف، قاؿ أبو حاتم: كاف يغلو ف
 محدثي الشيعة.

 )ط ش( عبد الوىاب، عن علي بن علي، وعنو ولده عثماف وبشر ومحمد.

(2/181) 

 



 من اسمو عبده بفتح أولو وكسر ثانيو
)مح( عبده بن سليماف الكالبي أبو محمد الكوفي، عن ىشاـ واألعمش وأبي إسحاؽ والثوري 

ابنا أبي شيبة وأحمد وإسحاؽ وخلق، ووثقو أحمد ويحيى والعجلي وابن سعد، وطائفة، وعنو 
 توفي سنة سبع وثمانين ومائة، احتج بو الجماعة.

)ط( عبدة بن عبداهلل بن عبدة الخزاعي أبو سهل الصفار نزيل البصرة، عن حسين الجعفي 
بو حاتم: صدوؽ. وقاؿ ويزيد بن ىاروف ويحيى بن آدـ، وعنو البخاري واألربعة وغيرىم، قاؿ أ

 النسائي: ثقة. توفي سنة ثماف وخمسين ومأتين.
 عبدة بن عبداهلل، عن عمر بن أبي ذر، وعنو أحمد بن محمد بن بحر.

)مح( عبده بن عبد الرحيم بن حساف المروزي أبو سعيد، عن ابن المبارؾ وأبو إسحاؽ 
اهلل بن أحمد: شيخ صالح. وقاؿ وغيرىما، وعنو المرادي والنسائي، ووثقو وغيرىما، وقاؿ عبد 

 أبو ىاشم: صدوؽ. توفي سنة أربع وأربعين ومأتين.
( عبده بن أبي لبابة األسدي الغاضري أبو القاسم الكوفي نزيل دمشق، عن عمر وابنو وابن 4)

عباس وغيرىم، وعنو شعبة والسفياناف وآخروف، وثقو أبو حاتم والنسائي ويعقوب بن سفياف 
 سنة ثالث وعشرين ومائة واهلل أعلم، احتج بو الجماعة إالَّ أبا داود.وابن خراش، توفي 

 )مح( عبده، عن محمد بن إسحاؽ، وعنو عباد بن السرى.

(2/182) 

 

 من اسمو عبد
)ش( عبد بن حميد بن نصر الكشي، عن عبد الرزاؽ ويحيى بن آدـ والنضر بن شميل 

 ابن حجر في التقريب.وخالئق، وعنو محمد بن جميل ومسلم والترمذي، وثقو 

(2/183) 

 

 من اسمو عبيد اهلل
)ش( عبيداهلل بن أحمد بن علي الكوفي المقرئ، عن أبي حفص عمير بن إبراىيم، وعنو 

 المرشد.
)ف( عبيد اهلل بن أحمد بن علي المقري أبو القاسم البغدادي، عن عبد اهلل بن أحمد البزار 

 وغيره، وعنو السماف.



محمود البلخي البغدادي شيخ الهادي يحيى بن الحسين عليو السالـ  عبيد اهلل بن أحمد بن
في علم الكالـ شيعي إماـ بغداد كنيتو أبو القاسم لو مصنفات منها طبقات المعتزلة أىملو 

 موالنا، توفي سنة تسعة عشر وثالث مائة.
و أبو )ش( عبيد اهلل بن أحمد ين يعقوب أبو الحسين المقرئ، عن عبد اهلل بن محمد، وعن

 القاسم التنوخي.
 عبيد اهلل بن إسحاؽ، عن سفياف بن عميرة، وعنو محمد بن الحارث.

 )قب( عبيد اهلل بن أنس بن مالك األنصاري، عن أبيو، وعنو ولداه أبو بكر وعبد اهلل.
)مح ط( عبيد اهلل بن جرير بن عبد اهلل البجلي، عن أبيو، وعنو أبو إسحاؽ، وثقو ابن حباف، 

 بن ماجة وأبو داود ولم يسمو.واحتج بو ا
 عبيد اهلل بن جعفر بن جبلة العتكي، عن معاذ بن أسد، وعنو محمد بن إبراىيم بن عرفة.

)ط ؽ محيط( عبيد اهلل بن جعفر بن محمد بن ىشاـ، عن عمو أحمد بن محمد، وعنو عبد 
 العزيز بن إسحاؽ.

فع وعطاء وبكير األشج، وعنو )ـ( عبيد اهلل بن أبي جعفر الكناني أبو بكر المصري، عن نا
الليث وابن لهيعة وابن إسحاؽ، وثقو عبد اهلل بن أحمد وأبو حاتم. توفي سنة خمس أو ست 

 وثالثين ومائة، احتج بو الجماعة.
 )مح( عبيد اهلل بن أبي جعفر الرازي عن عبد الكريم، وعنو سفياف والصواب: مكبراً وقد مر.

 ، وعنو عمرو بن مرة والصواب: مكبراً وقد تقدـ.)ط( عبيد اهلل بن الحارث، عن طليق
)جا( عبيد اهلل بن حارث، عن عدة من أىل الجزيرة، عن محمد بن آدـ، وعنو محمد بن 

 مرزوؽ.

(2/184) 

 

)ط( عبيد اهلل بن الحسن بن دالؿ أبو الحسن الكرخي شيخ الحنفية بالعراؽ، عن جعفر بن 
القاضي، قاؿ المنصور باهلل: ومنهم ػ يعني في العدؿ محمد الفريابي، وعنو عبيد اهلل بن محمد 

والتوحيد ػ الشيخ أبو الحسن عبيد اهلل بن بدر الكرخي، وكاف في العلم والزىد بمنزلة عظيمة، 
ولما توفي حضر جنازتو األشراؼ على طبقاتهم وفيهم من ذرية رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 

 عي، توفي سنة أربعين وثالثمائة.وسلم جماعة وأفوضهم أبو عبد اهلل الدا
 )ش( عبيد اهلل بن الحسين بن إبراىيم العلوي أبو أحمد، عن أبيو، وعنو ولده أحمد.

)ط( عبيد اهلل بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن أبيو، عن جده، 



لما جيء بو وعنو ولده جعفر، قد كاف تخلف عن بيعة النفس الزكية حلف إف رآه ليقتلنو، ف
 غمض عيينة مخافة أف يحنث، وقد كاف العباسية تجلو.

عبيد اهلل بن خليفو الشيعي المرادي أبو الغريق الكوفي الهمداني، عن علي وابنو الحسن، وعنو 
عطية بن الحارث وعامر بن السمط والحسن بن صالح، كاف على شرطة علي عليو السالـ وثقو 

ؽ: رمي بالتشيع من الثالثة، واحتج بو أحمد وأبو يعلى. ابن حباف، وقاؿ في التقريب: صدو 
قلت: عداده في ثقات محبي آؿ محمد صلى الّلو عليو وآلو وسلم كما أفاده موالنا إبراىيم بن 

 محمد الوزير، وأخرج لو أيضاً النسائي وابن ماجو.
ه عبد اهلل ( عبيد اهلل بن أبي رافع كاتب الوصي، روى عنو وأبيو وأبي ىريرة، وعنو ولد4)

والحسن بن الحنفية والباقر وزيد وكتب للحسن بعد الوصي، قاؿ أبو حاتم: ثقة، احتج بو 
 الجماعة.

 )ش( عبيد اهلل الرافعي، عن أبي رافع، وعنو ولده محمد.
)مح ط( عبيد اهلل بن زحر الضمري األفريقي مولى أبي كنانة، عن أبي إسحاؽ واألعمش وأبي 

زيد، وعنو يحيى بن سعيد األنصاري ومطرؼ بن يزيد وليث بن أبي ىاروف العبدي وعلي بن ي
 سليم، قاؿ أبو زرعة: صدوؽ. وقاؿ النسائي: ال بأس بو. توفي بعد المأتين، احتج بو األربعة.

(2/185) 

 

)ش( عبيد اهلل بن زياد القداح أبو الحصين المكي، عن أبي الطفيل وشهر بن حوشب والقاسم 
ن يونس والثوري ووكيع، قاؿ أبو حاتم: يكتب حديثو يحوؿ من كتاب بن محمد، وعنو عيسى ب

 الضعفاء للبخاري، توفي سنة خمسين ومائة، قاؿ أحمد صالح: احتج بو األربعة إالَّ النسائي.
)محيط( عبيد اهلل بن سليماف األنباربي أبو العباس، عن أحمد بن ىشاـ، وعنو عبد العزيز بن 

 إسحاؽ.
 رار الملطي أبو َعْمرو، عن أبيو، وعنو جابر بن الوليد.)مح( عبيد اهلل بن ض

 )ش( عبيد اهلل بن عامر، عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعنو الطبراني.
 )ف( عبيد اهلل بن العباس بن علي بن أبي طالب، كاف ورعاً شجاعاً ديناً خرج لو المرادي.

حسن بن علي بن أبي طالب )مح( عبيد اهلل بن عبد اهلل بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن ال
الكوفي المعروؼ بالطبينة أبو محمد، عن على بن موسى ومحمد بن جعفر بن محمد، وعنو 

 عبد العظيم بن عبد اهلل ومحمد بن ىاشم السعدي، روى حديث األسباط، عن علي بن موسى.
عنو عبيد اهلل بن عبد اهلل بن أبي ثور النوفلي موالىم عن ابن عباس وصفية بنت شيبة، و 



 الزىري، وثقو ابن حباف، واحتج بو الجماعة.
( عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد اهلل المدني األعمى، عن ابن 4)

عباس وابن عمر وأبي سعيد وغيرىم، وعنو عراؾ بن مالك والزىري وأبو الزناد وطائفة، وثقو أبو 
 تسع وتسعين، احتج بو الجماعة.زرعة والعجلي، توفي سنة أربع أو ثماف أو 

)مح( عبيد اهلل بن عبد اهلل بن العباس والصواب: مكبرًا، عن مصغر روى، عن أبيو وسعيد بن 
 ىالؿ وسماه ابن عجالف عبادًا، وثقو ابن حباف.

)ـ( عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عمر بن الخطاب أبو بكر، عن أبيو وغيره، وعنو الزىري وغيره، 
 األصوؿ والنسائي، توفي سنة ست ومائة، احتج بو الجماعة.وثقو في جامع 

)ـ( عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عثماف، وقيل بن عمر، عن عياض بن عبد اهلل، وعنو ابن إسحاؽ 
 في الفطرة، احتج بو أبو داود والنسائي.

(2/186) 

 

 )ط( عبيد اهلل بن عبد اهلل، عن زافر بن علقمة، وعنو عبد اهلل بن زياد.
( عبيد اهلل بن عبد الرحمن بن رافع األنصاري العدوي، عن أبي سعيد وجابر، وعنو سليط بن )ـ

 أيوب وىشاـ صحح أحمد حديثو، ووثقو ابن حباف، توفي سنة إحدى عشرة ومائة.
)ش( عبيد اهلل بن عبد الرحمن الزىري أبو الفضل، عن يحيى بن محمد بن صاعد، وعنو أبو 

 القاسم التنوخي.
اهلل بن عبد الرحمن السمرقندي، عن مرواف بن محمد الطاطري، وعنو جعفر بن  )ش( عبيد

 أحمد بن فارس.
)ـ( عبيد اهلل بن عبيد بن عمير، عن أبيو، وعنو حريز بن حاـز وذكره في اإلكماؿ، قاؿ وقيل: 

 لم يسمع من أبيو.
ثماف، وعنو )ـ( عبيد اهلل بن عثماف ابن عمير الثقفي، عن رجل من ثقيف اسمو زىير بن ع

 الحسن، عداده في ثقات محدثي الشيعة.
 )ؽ( عبيد اهلل بن عثماف العثماني، عن عبد األعلى، وعنو محمد بن العباس.

)مح( عبيد اهلل بن علي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن 
 أبيو، وعنو محمد بن جعفر بن محمد.

عدي بن نوفل بن عبد مناؼ النوفلي، كاف في الفتح مميزاً قعد عبيد اهلل بن عدي بن الخيار بن 
في الصحابة، وعده العجلي وغيره في ثقات التابعين، عن المقداد وغيره، وعنو عطاء بن يزيد 



 الليثي وغيره، توفي قرب اثنتين وتسعين أو فيها، احتج بو الشيخاف وأبو داود والنسائي.
ين بن جعفر بن عبيد اهلل بن الحسين بن علي بن عبيد اهلل بن علي بن الحسن بن الحس

 الحسين بن علي بن أبي طالب أبو علي، عن أبيو سلسلة اإلبريز، وعنو ولده محمد.
)مح( عبيد اهلل بن علي بن عبيد اهلل بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 

 خرج لو المرادي وقاؿ: رأيت أثر السجود في جبهتو.
هلل بن علي بن عبيد اهلل بن الحسين بن إبراىيم بن علي بن عبيد اهلل بن الحسين بن )ش( عبيد ا

 بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن أبيو، عن جده، وعنو محمد بن تغلب الكوفي.

(2/187) 

 

( عبيد اهلل بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عثماف المدني، عن سالم 5)
سعيد بن أبي سعيد وغيرىم، وعنو أيوب والسفياناف وشعبة والحماداف وخلق، وثقو والقاسم و 

 يحيى وأبو زرعة والنسائي، توفي سنة سبع وأربعين ومائة، احتج بو الجماعة.
 عبيداهلل بن عمر، عن زيد بن أسلم، وعنو محمد بن بشر.

لقاسم الواعظ، عن أبيو )ش( عبد الّلو بن عمر بن أحمد بن عثماف المعروؼ بابن شاىين أبو ا
 وغيره، وعنو المرشد.

)ش( عبيداهلل بن عمر بن ميسرة القواريري أبو سعيد الجشمي موالىم البصري، عن حماد بن 
زيد وابن عيينة وجعفر بن سليماف، وعنو البخاري ومسلم وأبو داود وغيرىم، وثقو ابن معين 

 وغيره، توفي سنة خمس وثالثين ومائتين.
اهلل بن عمر بن الوليد األسدي موالىم أبو وىب الجوزي الرقي، عن أيوب )ط ش جا( عبيد

واألعمش وغيرىما، وعنو بقية بن الوليد وزكريا بن عدي وغيرىما، وثقو ابن معين وأبو حاتم، 
 وابن سعد والنسائي، توفي سنة ثمانين ومائة، احتج بو الجماعة.

سة، قاؿ في التهذيب: ىو راويو. وعنو مجالد )كم( عبيد اهلل بن عمر الرقي، عن زيد بن أبي أني
 بن الحسن.

)ط( عبيد اهلل بن عمر الجعفي، عن معتمر بن سليماف، الصواب: عبداهلل مكبراً ويعرؼ 
 بمشكذانة.

)مح( عبيد اهلل بن عمير، عن سعيد بن أبي سعيد، والصواب: بن عمر غير مصغراً من ولد عمر 
 بن الخطاب.

 ير الليثي شيخ عبيد اهلل بن أبي نجيح.)ط( عبيد اهلل بن أبي عم



)ـ( عبيد اهلل بن عمير، عن عائشة، وعنو عطاء، الصواب في ىذا وفي األوؿ: عبيد بحذؼ 
 الجاللة.

)ش( عبيد اهلل بن العلى بن زيد، عن زيد بن علي، وعنو ولده إبراىيم، والصواب: مكبرًا، وقد 
 مر.

 شيبة، وعنو الطبراني، والصواب: بحذؼ الجاللة.)ش( عبيد اهلل بن عناـ، عن أبي بكر بن أبي 
 عبيد اهلل بن محصن، عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وعنو ولده سلمة.

 )ش( عبيد اهلل بن محمد بن أحمد بن لؤلؤ، عن أبي بكر أحمد بن جعفر القطيعي.
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مي أبو عبد الرحمن )ش( عبيد اهلل بن محمد بن حفص بن عمر بن موسى بن عبيد اهلل التي
البصري المعروؼ بابن عائشة، عن حماد بن زيد ووىب بن خالد وابن عيينة، وعنو أحمد 

وعباس بن محمد وغيرىم، قاؿ أحمد وأبو داود: صدوؽ. ووثقو أبو حاتم، توفي سنة ثماف 
 وعشرين ومأتين، احتج بو األربعة إالَّ ابن ماجة.

بن أبي طالب، عن أبيو وخالو زيد بن علي، وعنو ابن  )مح( عبيد اهلل بن محمد بن عمر بن علي
خالو وإسحاؽ بن الفضل وابن المبارؾ أحد رجاؿ التهذيب والخالصة، واحتج بو النسائي في 

 مسند علي، قلت: وكاف آية زمانو وأحد أتباع اإلماـ زيد بن علي وتالمذتو.
سين بن جعفر بن عبيد اهلل بن )ش( عبيد اهلل بن محمد بن عبيد اهلل بن علي بن الحسن بن الح

الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن علي طالب أبو علي البلخي، عن أبيو، وعنو ولده 
 علي، كاف سيداً جلياًل رئيساً نقيباً ببلخ، وىو جد نقبائها، وعقبة ىنالك.

)ش( عبيد اهلل بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحوى بن العواـ بن 
أبو الحسين الحوشبي، عن عبد اهلل بن إسحاؽ وابن أبي داود وغيرىما، وعنو أبو  حوشب

 القاسم التنوخي والبرقاني وأبو الحسن بن روح الحيرة، ذكر ذلك كلو في اإلكماؿ.
 )ش( عبيد اهلل بن محمد بن سليماف، عن ابيو، وعنو إبراىيم بن طلحة.

، عن أحمد بن يوسف بن خالد، وعنو أبو )ط( عبيد اهلل بن محمد بن بدر الكرخي ابو سعد
 طالب.

 )ط( عبيد اهلل بن محمد بن أبي معشر أبو بكر، عن أبي نوح األنصاري، وعنو أبو حاتم الرازي.
)ش ؽ( عبيد اهلل بن محمد بن إسحاؽ بن حباف أبو القاسم، عن عبيد اهلل بن محمد البغوي، 

 وعنو أبو الحسين األطروش.



بن عبد اهلل القاضي، عن محمد بن عبد اهلل الحضرمي، وعنو محمد  )ط( عبيد اهلل بن محمد
 بن عمر الدينوري، والصواب: عبد اهلل مكبرًا، وقد مر.

)ش( عبيد اهلل بن محمد بن عبيد اهلل بن قزعة النجار أبو القاسم، عن أبي الحسين محمد بن 
 مظفر الحافظ، وعنو المرشد.
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مروزي أبو محمد، عن يحيى بن محمد بن صاعد، وعنو القاضي )قب( عبيد اهلل بن محمد ال
 أبو تماـ علي بن محمد بن الحسن.

)ـ جا ش( عبيد اهلل بن معاذ العنبري البصري أبو عمرو، عن أبيو وشعبة، وعنو مسلم وأبو داود 
وجعفر بن محمد الفريابي والبخاري والنسائي بواسطة، وثقو أبو حاتم، توفي سنة تسع وثالثين 

 ومأتين.
)ط( عبيد اهلل بن المغيرة بن معيقب السبئى أبو المغيرة المصري، عن حذيفة، وعبد اهلل بن 

الحارث بن جزء، وعنو ابن إسحاؽ وابن لهيعة، قاؿ أبو حاتم: صدوؽ. توفي سنة إحدى 
 وثالثين ومائة، احتج بو الترمذي وابن ماجة.

 عنو عمارة بن زيد.)ط( عبيد اهلل بن المعلى، عن المنتجع بن فارض، و 
)ط( عبيد اهلل بن مقسم المدني، عن جابر وابن عمر وأبي ىريرة والقاسم بن محمد، وعنو أبو 
حاـز بن دينار وسهيل بن أبي صالح، وثقو أبو حاتم وأبو زرعة والنسائي وأبو داود، واحتج بو 

 الجماعة إالَّ الترمذي.
العبسي، عن ىشاـ وشريك واألعمش كم قب محيط( عبيد اهلل بن موسى بن باذاـ   5)نص 

والسفيانين وغيرىم، وعنو األحمسي والذىلي وأحمد والبخاري وطائفة، وثقو ابن معين والعجلي 
وأبو حاتم والذىبي، وقاؿ: لكنو شيعي منحرؼ. وقاؿ كذلك أبو داود، عداده في الزيدية 

وأينما ورد عبيد اهلل بن وثقات محدثي الشيعة، توفي سنة ثالث عشرة ومأتين احتج بو الجماعة 
 موسى ىكذا في كتب أئمتنا الثالثة فهو العبسي المار آنفاً.

 )ش( عبيد اهلل، عن موسى بن طلحة، وعنو ليث بن أبي سليم، احتج بو البخاري في األدب.
)ش( عبيد اهلل بن موىب التميمي، عن أبي ىريرة، وعنو ابنو يحيى، ىو عبيد اهلل بن عبد اهلل بن 

 ثقو ابن حباف، واحتج بو األربعة، لكن النسائي في مسند علي.موىب، و 
 )ط( عبيد اهلل بن نافع، عن ابن أبي ذئيب والصواب: مكبرًا، عن ىشاـ وقد مر.



)ط( عبيد اهلل بن الوازغ الكالبي البصري، عن ىشاـ وغيره، وعنو ابن ابنو أبو عاصم، توفي 
 .قريباً من المأتين، احتج بو الترمذي والنسائي
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)مح ط جا( عبيد اهلل بن الوليد بن عبد الرحمن الوصَّافي أبو إسماعيل الكوفي، عن عطية 
وعطاء وطاوس، وعنو أبو معاوية ووكيع والثوري ضعفو جماعة وما أدري ما وجو ذلك، وقد روى 

 عنو الثقات واحتج بو الترمذي وابن ماجو.
 و ابن عياش.)مح( عبيد اهلل بن الوليد، عن الباقر، وعن

)مح( عبيد اهلل بن أبي يزيد المكي، عن ابن عباس وابن عمر ومجاىد، وعنو شعبة وحماد بن 
زيد وابن عيينة، وثقو ابن معين وابن المديني وأبو زرعة وابن سعد، توفي سنة ست وعشرين 

 ومائة، احتج بو الجماعة.
سكن بغداد، عن الثوري وشعبة )ط( عبيد اهلل األشجعي بن ريث، ىو ابن عبد الرحمن الكوفي، 

وغيرىما، وعنو ابن المبارؾ ويحيى بن آدـ وعثماف بن أبي شيبة وابن معين ووثقو، احتج بو 
 الجماعة، توفي سنة اثنتين وثمانين ومائة.

 )مح( عبيد اهلل، عن نافع، عن ابن عمر ىو ابن عمر بن حفص وقد مر الكالـ عليو.
 لعبسي.)ط( عبيد اهلل، عن أبي ليلى، ىو ا

 )جا ش( عبيد اهلل، عن الباقر، وعنو عبد العزيز وإسماعيل بن حفص بن عمر.
)مح ط( عبيد اهلل أبو بكر، عن أبي حفص الرازي ومحمد بن أبي معشر، وعنو أبو حاتم 

 وسفياف بن وكيع.
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 من اسمو عبيدة بفتح أولو وكسر الموحدة
حمن الحذاء الكوفي، عن عبد العزيز بن ربيع )مح ش( عبيدة بن أحمد بن صميت أبو عبد الر 

واألعمش ومنصور بن المعتمر، وعنو الثوري وأحمد وغيرىما، وثقو ابن سعد ورفع أحمد من 
 شأنو، توفي سنة تسعين ومائة، احتج بو أبو داود.

)ط جا مح علوي( عبيدة السماني، عن علي عليو السالـ وُعَمر وابن مسعود، وعنو الشعبي 
ابن سيرين استقضاه أمير المؤمنين، روى عن علي والحسنين، وعقيل بن أبي طالب والنخعي و 



وابن الحنفية وابن عباس وعبد اهلل بن جعفر أنهم كانوا يزيدوف في األذاف حي على خير العمل، 
وعنو النعماف بن قيس ذكره في كتاب التأذين بحيَّ علىخير العمل، توفي سنة اثنتين أو ثالث أو 

 ين، احتج بو الجماعة.أربع وسبع
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 من اسمو عبيدة بالضم
)مح( ُعبيدة بن األسود بن سعيد الهمداني الكوفي، عن أبي إسحاؽ الهمداني ومغيره بن مقسم 
ومجالد بن سعيد، وعنو يحيى بن عبد الرحمن األزدي وعثماف بن أبي شيبة ويوسف بن عدي، 

 من المأتين، احتج بو الترمذي وابن ماجو.قاؿ أبو حاتم: ما بحديثو بأس. توفي قريباً 
)مح ش( ُعبيدة بن معتب أبو عبد الرحيم الضبي، عن النخعي والشعبي وأبي وائل، وعنو الثوري 

 وشعبة وىشيم ُضعِّف، احتج بو البخاري تعليقاً واألربعة إالَّ النسائي.
إلكماؿ: قاؿ )مح( ُعبيدة العدوي، عن حباف بن حمزة، وعنو محمد بن فضيل، قاؿ في ا

 البخاري: يعد في البصريين.

(2/193) 

 

 من اسمو عبيد محذوؼ الهاء
)ش( عبيد بن إسحاؽ العطار، عن شريك وقيس بن الربيع وغيرىما، وعنو محمد بن العباس، 

 وثقو ابن حباف، وضعفو آخروف.
عيد )ـ( عبيد بن جريح التيمي موالىم المدني، عن ابن عمر وأبي ىريرة وغيرىما، وعنو س

المقبري، وعمر بن عطاء، ويد بن أسلم وآخروف، وثقو النسائي وأبو زرعة، احتج بو الجماعة 
 إالَّ الترمذي، توفي قريباً من المأتين.

 )ف( عبيد الجراحي أبو سالم بن الجعد سمع الوصي عليو الصالة والسالـ.
ـ وأخوه سالم بن )مح( عبيد بن حساف أرسل حديث يعاد الوضوء من سبع، وعنو زكريا بن سال

 أبي الجعد.
)ش( عبيد بن الحسن المزني أبو الحسن الكوفي، عن ابن أبي أوفا، وعنو قيس وغيره، وثقو 

ابن معين ووقع في بعض النسخ، عبد اهلل بن الحسن وىو وىم، احتج بو مسلم وأبو داود وابن 
 ماجة.



ن بنونين مصغرًا، قاؿ أبو )ـ( عبيد بن حسين، عن عمر، وعنو أبو الزناد، والصواب: بن حني
 حاتم: صالح الحديث. وثقو ابن سعد، توفي سنة خمس ومائة، احتج بو الجماعة.

)مح( عبيد بن رفاعة بن رافع بن مالك بن العجالف األنصاري الزرقي، عن أبيو، وعنو ابنو 
 إسماعيل وابنتو حميدة، وثقو ابن حباف، احتج بو األربعة.

 تادة، وعنو الهفل.)جا ش( عبيد بن زياد، عن ق
)ط( عبيد بن السَّباؽ الثقفي، عن زيد بن ثابت وسهل بن حنيف، وعنو الزىري، قاؿ الخزرجي: 

 وثقو غير واحد. احتج بو الجماعة.
)ط( عبيد بن سعيد بن أباف بن سعيد بن العاص أبو محمد القرشي األموي الكوفي أخو يحيى 

أبي شيبة ويوسف بن يعقوب الصفار، وثقو ابن  عن الثوري وإسرائيل وشعبة، وعنو أبو بكر بن
 معين وأبو حاتم، احتج بو مسلم وابن ماجة، قيل: توفي سنة مأتين.
 )ش( عبيد بن شعيب الحمصي، عن الوزير، وعنو قاسم بن سالـ.

)مح ط علوي( عبيد بن صباح، عن حسن بن صالح وإسرائيل، وعنو محمد بن منصور 
 والحسن بن علي بن بزيغ.

 بيد بن عبيدة التمار، عن معتمر بن سليماف، وعنو إبراىيم بن)ش( ع
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)ش( عبيد بن عقيل الهاللي أبو عمر البصري، عن شعبة وحماد بن زيد وأخيو سعيد بن زيد، 
وعنو ابن ابنو محمد بن عبد اهلل ونصر بن علي وخلف بن ىشاـ، قاؿ أبو حاتم: صدوؽ. وقاؿ 

 ابن حباف، توفي سنة سبع ومأتين. أبو داود: ال بأس بو. ووثقو
)مح ـ ش( عبيد بن عمير بن قتادة الليثي أبو عاصم المكي، عن عمر وابنو وابن عباس وأبي 

ذر وعائشة، وعنو عطاء ومجاىد وعمرو بن دينار وغيرىم، وثقو أبو زرعة وابن معين، قيل: توفي 
 سنة أربع وستين، احتج بو الجماعة.

ي بكر بن أبي شيبة، وعنو الطبراني من رجاؿ اإلكماؿ، وقاؿ في )ش( عبيد بن عتاـ، عن أب
الجامع الوجيز: عبيد بن غناـ بن حفص بن أبي غياث، روى لو المرشد باهلل عليو السالـ، 

 وتوفي سنة سبع وتسعين ومأتين فيحقق أىو صاحب الترجمة أـ غيره.
مي بالكذب، احتج بو ابن )ش( عبيد بن القاسم األسدي، عن ىشاـ، وعنو أحمد وابن معين ر 

 ماجة.
 )ش( عبيد بن محمد بن صبيح الزيات، عن عباد بن يعقوب، وعنو أبو الشيخ.



)مح( عبيد بن محمد بن واقد الكوفي النحاس، عن ابن أبي ذئيب وإسرائيل وعبد السالـ بن 
 حفص، وعنو ولده محمد بن عبيد وإبراىيم بن عبد اهلل بن أبي شيبة.

الطنافسي ذكره اإلماـ عليو السالـ وقاؿ في الجامع الوجيز، توفي سنة )ش( عبيد بن محمد 
خمس ومأتين، قاؿ الخزرجي: عبيد بن أبي أمية الطنافسي أبو الفضل الكوفي اللحاـ، عن أبي 
بردة والشعبي، وعنو ابناه عمر ويعلى، وثقو ابن معين والعجلي، أخرج لو الترمذي والبخاري في 

 األدب.
يم البكري أبو الوسيم الكوفي الحماني، عن الحسن المثلث وأبي رافع، وعنو )ط( عبيد بن وس

 يحيى بن سعيد القطاف وجبارة بن المغلس، وثقو ابن حباف، واحتج بو ابن ماجة.
 )مح( عبيد بن أبي ىاروف، عن أبي مرثد، وعنو أحمد بن يحيى األودي والمرادي.

أصبغ، وعنو الحسن بن علي الغمر وأبو داود )ط( عبيد بن ىشاـ أبو نعيم الحلبي، عن مالك و 
 وثقو، قاؿ: وتغير في آخر أمره، وقاؿ أبو حاتم: صدوؽ.
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)ش( عبيد بن مهراف الكوفي المكتب، عن أبي الطفيل ومسروؽ وإبراىيم النخعي، وعنو 
ائي السفياناف والمسيب بن شريك، وثقو أبو حاتم والنسائي وابن معين، احتج بو مسلم والنس

 أىملو موالنا.
ش( عبيد بن يعيش المحاملي أبو محمد العطار الكوفي، عن أبي أسامة ويحيى بن آدـ  2)

وغيرىما، وعنو مسلم والنسائي وأبو رزعة، قاؿ ابن معين وأبو حاتم: صدوؽ. ووثقو أبو داود 
 وابن حباف، توفي سنة سبع وعشرين ومأتين.

 ة.)مح( عبيد الرقي، عن أبيو، ىو ابن رفاع
 )جا( عبيد، عن خالد بن عمر، وعنو نصر بن داود.
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 من اسمو عتاب
( عتاب بن بشير األموي موالىم أبو سهل، عن إسحاؽ بن راشد وخصيف وعلي بن بذيمة، 2)

وعنو روح بن عبادة ومحمد بن عيسى الطباع والنفيلي، قاؿ ابن سعد: ليس بكذاب. وقاؿ أبو 
ن معين، توفي سنة سبعين ومائة، احتج بو البخاري واألربعة إالَّ ابن حاتم: ال بأس بو. ووثقو اب



 ماجو.
 )ش( عتاب بن محمد بن شؤذب، عن شعبة، وعنو داود وابن حماد.
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 من اسمو عتبة
)ش( عتبة بن أبي الحكم الهمداني أبو العباس الطبراني، عن ابن أبي ليلى وعمرو بن حاـز 

مبارؾ وابن لهيعة وإسماعيل بن عياش وغيرىم وثقو ابن معين وأبو ومكحوؿ وخلق، وعنو ابن ال
زرعة، وقاؿ أبو حاتم صالح الحديث، وقاؿ ابن عدي: أرجو أف ال بأس بو. توفي سنة سبع 

 وأربعين ومائة، احتج بو األربعة إالَّ النسائي.
وغيرىم،  )ش( عتبة بن حماد بن خليد الدمشقي أبو خليد، عن الوضين وعطاء ومالك والليث

وعنو علي بن ميموف الرقي وىشاـ بن خالد األزرؽ وغيرىما، وثقو أبو علي النيسابوري، احتج 
 بو ابن ماجو.

عتبة بن حميد، عن قبيصة بن جابر حديث اإليماف على أربع وعنو سليماف بن الحكم بن 
 ضعف.عوانة، وثقو ابن حباف وغيره، وروى لو الطبراني في الكبير ونسبو بعضهم إلى ال

)ـ( عتبة بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو العميس، عن الشعبي وأبي إسحاؽ وابن 
أبي مليكة وغيرىم، وعنو شعبة وابن عيينة والفضل بن دكين وغيرىم، قاؿ أبو حاتم: صالح. 

 ووثقو أحمد وابن معين، احتج بو الجماعة، توفي قريباً من المأتين.
 ن بن علواف، وعنو عباد بن يعقوب.)ط( عتبة العابد، عن حسي

 )مح( عتبة بن جابر بن عبد اهلل، عن أبيو، وعنو حزاـ بن عثماف.

(2/198) 

 

 من اسمو عثماف
 )ط( عثماف بن إبراىيم بن حاطب، عن ابن عمر، وعنو ولده عبد الرحمن من رجاؿ الميزاف.

وجرير بن أحمد بن )ش( عثماف بن أحمد بن السماؾ أبو عمر الدقاؽ، عن محمد بن موسى 
شاذاف، قاؿ ابن فهد مسند بغداد، صاحب حديث، توفي سنة أربع وأربعين وثالثمائة، وقاؿ 

 الذىبي: صدوؽ في نفسو لكن روايتو لتلك الباليا عن الطيور وأما ىو فوثقو الدار قطني.
، قاؿ )مح ط( عثماف بن أبي األسود المكي، عن محمد بن يزيد، وعنو عبد اهلل بن رجاء المكي



موالنا: لعلو الجمحي موالىم الكوفي المكي، قاؿ القطاف: ثقة ثبت. توفي سنة خمسين ومائة، 
 احتج بو الجماعة.

)ش( عثماف بن حامد بن أحمد أبو سعيد، عن أحمد بن محمد الزجاج، وعنو علي بن الحسن 
 األحمر.الدقاؽ ورأى علي بن الحسين ولده الباقر يصلياف في نعالهما، وعنو أبو خالد 

)مح( عثماف بن حكيم بن دينار األودي أبو عمر الكوفي، عن الباقر والصادؽ والحسن بن 
صالح وشريك، وعنو محمد بن منصور وولده أحمد وحسن بن حسين، قاؿ في التقريب: 

 مقبوؿ، وقاؿ الذىبي: محلو الصدؽ. توفي سنة تسع عشرة ومأتين، احتج بو النسائي.
عباد بن عثماف بن حنيف األنصاري الكوفي أبو سهل، عن عبد اهلل )مح( عثماف بن حكيم بن 

بن سرخس وابن المنكدر وابن جبير وعكرمة وجماعة، وعنو الثوري وشريك وأبو خالد األحمر 
وطائفة، قاؿ أحمد: ثقة ثبت. وقاؿ ابن معين: ثقة. وقاؿ أبو زرعة: صالح. توفي في إمارة 

 معاوية.
امي البصري، عن ابن جريج وزىير بن محمد، وعنو ابن وىب )علوي( عثماف بن الحكم الجذ

وسعيد بن أبي مريم، قاؿ أبو حاتم: ليس بالمتين عرض عليو قضاء مصر فأبا، وقاؿ في 
 الكاشف: صدوؽ لو أوىاـ.

 )مح( عثماف بن خالد، عن محمد بن خيثم، وعنو عبد اهلل بن رجاء وأبو رجا من رجاؿ الميزاف.
عن ابن جبير، وعنو زىير، قاؿ موالنا: والصواب عبد اهلل بن عثماف بن  )مح( عثماف بن خيثم،

 خيثم، عن ابن جبير، عنو زىير بن معاوية.

(2/199) 

 

)جا( عثماف بن حطاب أبو عمرو البلوي المغربي أبو الدنيا األشج، ويقاؿ ابن أبي الدنيا، عن 
ى علي بن حميد بسنده إلى أبي علي بن أبي طالب عليو السالـ ، وعنو أبو بكر بن المفيد رو 

الدنيا المعمر عثماف بن الخطاب، قاؿ ولدت في خالفة أبي بكر، فلما كاف في خالفة علي 
خرجت مع أبي فقدمنا إلى أمير المؤمنين، وىو خارج إلى صفين، فشهدت معو وسمعت منو 

جعفر بن أحمد بن أحاديثاً وسردىا ا ىػ منها ما أخرجو الجرجاني ومنها ما أخرجو شيخ الزيدية 
عبد السالـ، توفي سنة سبع وعشرين وثالثمائة وقد تكلم عليو الذىبي وكذبو، وقاؿ: لم ير علياً 

عليو السالـ، قاؿ موالنا: قد أثبتو من أئمتنا الجرجاني وكاف أحد حفاظ األئمة فلهوى النفوس 
 سريرة ال تعلم اىػ.

الثقفي األعشا أبو المغيرة الكوفي، عن )مح ط( عثماف بن أبي زرعة، ىو عثماف بن المغيرة 



علي بن ربيعة ومجاىد وابن جبير وغيرىم، وعنو الثوري وشريك وشعبة وغيرىم، وثقو يحيى 
 وعبد الغني وأبو حاتم والنسائي، توفي بعد المائة، احتج بو الجماعة.

 )ـ( عثماف بن زفر، عن علي عليو السالـ، وعنو يحيى بن مطيع.
ىو عثماف بن عمر بن ساج الجزري األموي موالىم، عن سعيد بن جبير  )ـ( عثماف بن ساج،

 وسهيل بن أبي صالح، وعنو األعمش وشعبة والثوري، وثقو ابن حباف واحتج بو النسائي.
)ـ( عثماف بن السائب المكي مولى أبي محذورة، عن أبيو، وعنو ابن جريج، وثقو النسائي وابن 

 و أبو داود والنسائي.حباف والذىبي في الكاشف، واحتج ب
)ش( عثماف بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي الحمصي أبو عمرو، عن شعيب بن أبي حمزة 

وُعَمر بن قيس، وعنو ابناه عمر ويحيى ونعيم بن حماد، وثقو أحمد وابن معين، توفي سنة تسع 
 ومأتين، احتج بو األربعة إالَّ الترمذي.

يى بن عبد اهلل بن الحسن، وعنو إبراىيم بن سليماف أو )محيط( عثماف بن سعيد ....، عن يح
 سليماف بن إبراىيم.

 )ط( عثماف بن سعيد بن جبير، عن أبيو، وعنو يحيى بن سليماف.

(2/200) 

 

)ط( عثماف بن سعيد بن خالد السجستاني الحافظ الحجة أبو سعيد الدارمي محدث ىراة، عن 
سليماف بن حرب ويحيى الوحاظي، وعنو أحمد بن أبي اليماف النهراني وسعيد بن أبي مريم و 

محمد بن يوسف الهاروني، وأحمد بن محمد بن عبدوس، وأبو النصر محمد بن محمد الفقيو 
وخلق كثير. قاؿ يعقوب الفرات: ما رأينا مثل نفسو. وقاؿ أبو حامد األعمش: ما رأيت مثلو لو 

 مسند كبير. توفي سنة ثمانين ومائتين.
ن سعيد بن يسار األحوؿ األنماطي الفقيو الشافعي، عن ىذيل بن بالؿ، )علوي( عثماف ب

والربيع بن سليماف، ويحيى بن عبد اهلل بن يحيى. وعنو بكار بن شريح وعيسى بن مهراف 
 وغيرىما، توفي سنة ثماف وثمانين ببغداد، ذكره في التاريخ.

 لعلو األوؿ. ( عثماف بن سعيد، عن ابن لهيعة، وعنو علي بن محمد األودي،2)
 عثماف بن سالـ، عن محمد بن عبد اهلل بن الحسن، وعنو عبد اهلل بن محمد بن سليماف.

)ش( عثماف بن أبي سودة المقدسي، عن أبي الدرداء وميمونة موالة النبي صلى اهلل عليو وآلو 
 وسلم، وعنو أخوه زياد واألوزاعي، وثقو ابن حباف ومرواف الظاىري، احتج بو األربعة.

ط( عثماف بن شبيب، عن عبد اهلل بن إدريس، وعنو علي بن الحسن بن العبد، والصواب: )



علي بن الحسين بن العبد، عن أبي داود سليماف بن األشعث، عن عثماف بن أبي شيبة، عن 
 عبد اهلل بن إدريس واهلل أعلم.

 ) مح ـ( عثماف بن أبي شيبة يأتي في ابن محمد.
السهمي المصري أبو يحيى، عن ابن لهيعة وعبد اهلل بن  )ط( عثماف بن صالح بن صفواف

وىب، وعنو ولده ويحيى والذىلي والبخاري وأبو حاتم، وقاؿ: شيخ صالح سليم الناحية. وثقو 
 ابن حباف، توفي سنة سبع عشرة ومأتين، واحتج بو النسائي وابن ماجو.

(2/201) 

 

مة وفتح المهملة الشديدة، ُثمَّ )ش( عثماف بن عبد اهلل بن محمد بن خرزاذ بضم المعج
معجمتين بينهما ألف البصري أبو عمر والحافظ نزيل أنطاكية، عن سليماف بن حرب ومسدد 

وأبي الوليد وعفاف وخلق، وعنو النسائي، قاؿ الحاكم: ثقة مأموف عده اإلماـ من رجاؿ المرشد 
 باهلل. وتوفي سنة إحدى أو اثنتين وثمانين ومأتين.

اهلل بن رافع، عن سبعة من أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وعنو  عثماف بن عبد
 يحيى بن العلى.

)ط( عثماف بن عبد اهلل بن َموَىْب أبو عبد اهلل األعرج التيمي مولى طلحة، عن ابن عمر وأـ 
 سلمة وموسى بن طلحة، وعنو الثوري وشعبة وإسرائيل، وثقو ابن معين، توفي سنة ستين ومائة،

 احتج بو الجماعة إالَّ أبا داود.
)ش قب( عثماف بن عبد اهلل األموي النسائي، عن ابن لهيعة وحماد والليث ومالك، وعنو 

إسماعيل بن إبراىيم القطاف وجعفر بن أحمد السلمي وعبد اهلل بن ناجية تكلم عليو الذىبي، 
نا: فعرفت أف سبب جرحو روى أنا مدينة الحكمة وعلي بابها وغيره في فضائل علي، قاؿ موال

 روايتو للفضائل كما مر نظاير ىذا.
)ط ش جا( عثماف بن عبد الرحمن بن مسلم الطرايفي الحراني، عن ىشاـ بن حساف وجعفر 
بن برقاف وخلق، وعنو أبو كريب والنفيلي وأحمد بن الفرج الحجازي وغيرىم، قاؿ أبو حاتم: 

ووثقو إسحاؽ الكوسج وابن معين، احتج بو  صدوؽ وأنكر على البخاري إدخالو في الضعفاء،
 األربعة إالَّ ابن ماجة، توفي سنة اثنتين أو ثالث وثالثين ومأتين.

 )ط( عثماف بن عبد الرحمن، عن الوازع بن رافع ىو األوؿ.
 عثماف بن عبد الوىاب، عن أبيو، وعنو عبد اهلل بن محمد.

و مسعود المقدسي أصلو من بلخ، عن )مح ط ش( عثماف بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني أب



أبيو ومحمد بن سعيد بن سابور، وعنو ربيعة بن ضمرة وابن المبارؾ وابن وىب وعدة، قاؿ 
دحيم: ال بأس بو واستحسن حديثو. توفي سنة إحدى وخمسين ومائة، تكلم عليو مسلم وغيره 

 احتج بو ابن ماجة ابن عدي والبيهقي.

(2/202) 

 

بن فارس أبو محمد البصري، عن عبد اهلل بن عوف وداود بن قيس وعلي )ـ ؿ( عثماف بن عمر 
بن المبارؾ وغيرىم منهم شعبة ومالك وإسرائيل، وعنو الذىلي والبخاري والترمذي وابن مرزوؽ 
ومجاىد وغيرىم، وثقو أحمد ويحيى والعجلي، توفي سن سبع أو ثماف أو تسع ومأتين، احتج 

 بو الجماعة.
بن المنتاب أبو الطيب البغدادي، عن يحيى بن محمد بن صاعد، وعنو  )ش( عثماف بن عمرو

 محمد بن علي أحد رجاؿ الميزاف.
 )جا( عثماف بن عمرو بن مهر .... أيلي، عن قبيصة، وعنو يحيى بن موسى.

)ش( عثماف بن عمر الضبي، عن عمر بن مرزوؽ، وعنو الطبراني، قاؿ في الجامع األزىر، ىو 
 من رجاؿ الصحيح.

مح ـ( عثماف بن عمير المكي أبو اليقضاف الكوفي، عن ابن أبي ليلى وزاذاف وعدي بن ثابت )
ومالك، وعنو األعمش وشريك وحجاج وأبو الجارود والثوري خرج مع النفس الرضية فأغاض 

 النواصب وتكلموا عليو، وعداده في ثقات محدثي الشيعة، احتج بو األربعة إالَّ النسائي.
لقاسم، عن أبيو، وعنو إسحاؽ بن عثماف، والصواب: عثماف بن عمر بن موسى )ط( عثماف بن ا

بن التيمي، عن القاسم بن محمد، عن أبيو، وعنو ليث وابنو عمر بن عثماف، وثقو ابن حباف، 
 وتوفي بالحيرة قبل أف تبنى بغداد، احتج بو أبو داود وابن ماجة.

ف العبسي أبو الحسن الكوفي الحافظ، عن ( عثماف بن محمد بن أبي شيبة إبراىيم بن عثما5)
سفياف وشريك والفضل بن دكين وحجاج وخلق، وعنو ابنو والذىلي والشيخاف وابن ماجة وأبو 
داود وأبو العباس الحسني ومحمد بن منصور، وثقو العجلي وابن معين وأثنى عيو أحمد، وقاؿ 

ن ومأتين، عداده في ثقات أبو حاتم: صدوؽ. أنصف الذىبي في حقو، توفي سنة تسع وثالثي
محدثي الشيعة، وىو وأخوه عبد اهلل ممن بايع اإلماـ األعظم محمد بن إبراىيم عليو السالـ، 

 وخرج معو للجهاد.
)قب( عثماف بن محمد عالف الرىبي أبو الحسين، عن عبد اهلل بن أحمد بن حنبل، وعنو عبد 

 دث بمصر وغيرىا.الوىاب بن الحسن الكالبي، ذكره في اإلكماؿ، وقاؿ: ح



(2/203) 

 

 )مح ط( عثماف بن المغيرة، عن ابن مهاجر، وعرفجة، وعنو شريك والثوري.
)ط( عثماف بن المغيرة الثقفي موالىم أبو المغيرة األعشا الكوفي، عن سالم بن أبي الجعد وأبي 

قو ابن عبد الرحمن السلمي وعلي بن ربيعة وغيرىم، وعنو سفياف بن سعيد وشعبة والثوري، وث
 معين وأبو حاتم والنسائي، احتج بو البخاري واألربعة.

 عثماف بن أبي زرعة قد تقدـ.
)ش( عثماف بن محمد بن أحمد السمرقندي أبو عمر المخزومي المصري المحدث، عن أحمد 

بن سناف، وعنو عبد اهلل بن محمد األسدي، ذكره الذىبي في ترجمة القطاف وأنو توفي سنة 
 الثمائة.خمس وأربعين وث

)مح ط ش( عثماف بن مطر الشيباني أبو الفضل البصري، عن ثابت البناني وعامر األحوؿ 
ومعمر بن راشد وخلق، وعنو سعيد بن سليماف وسعد بن عبد الحميد وإسماعيل بن أمية 

 وغيرىم، قد تكلم عليو البخاري وغيره، واحتج بو ابن ماجة.
دي البصري العدلي أحد األئمة األعالـ، عن منصور )جا( عثماف بن مقسم البزي أبو سلمة الكن

وقتادة والمغيرة والكبار، وعنو سفياف وأبو عاصم وأبو داود وغيرىم نسبو قـو إلى الصدؽ 
 وضعفوه للغلط الكثير، قاؿ الذىبي: توفي بعد الثوري.

 عثماف بن معلط، عن أبي مريم، وعنو أبو الجارود.
مر البصري، عن عمراف بن خدير وىشاـ بن حساف وعوؼ )ط( عثماف بن الهيثم العبدي أبو ع

األعرابي، وعنو الذىلي والبخاري ومحمد بن غالب وأبو الشيخ، قاؿ أبو حاتم: صدوؽ غير  
 كأنو بآخره يلقن، وقاؿ الدار قطني: صدوؽ كثير الخطأ. توفي سنة عشرين ومأتين.

عبد اهلل الحضرمي، احتج بو  )ش( عثماف بن يحيى الفريابي، عن عبد المجيد، وعنو محمد بن
 الطبراني في الكبير واألوسط.

اني أبو محمد اللؤلؤي الخراساني نزيل مكة، عن موسى بن  )ـ( عثماف بن يماف بن ىاروف الحدَّ
علي وزمعة بن صالح، وعنو عبد اهلل بن مرة والكديمي، قاؿ ابن حباف في الثقات: ربما أخطأ. 

 ني في الكبير.احتج بو النسائي والبزار والطبرا

(2/204) 

 



)مح ط( عثماف األعرج، عن الحسن، وعنو عباد بن قيس وفي التهذيب والميزاف: عباد بن  
 كثير.

)ط( عثماف الثقفي، عن عمار بن رجاء، وعنو أبو العباس والصواب: أحمد بن سعيد بن عثماف 
 الثقفي، وإنما ىو سقط من الكاتب واهلل أعلم.

مة أو عبد اهلل العدوي، عن عكرمة ومسلم بن أبي بكرة، وعنو )ط( عثماف الشحاـ أبو سل
حماد وإسرائيل ووكيع، قاؿ ابن عدي: ما أرى بو بأساً. وقاؿ أبو زرعة ويحيى: ثقة. احتج بو 

 مسلم واألربعة إالَّ ابن ماجو.
عثماف مؤذف بني أفصى، عن علي عليو السالـ وعنو ُبكير الطويل، عداده في ثقات محدثي 

، قاؿ الذىبي: قاؿ العقيلي: حدثنا عبد اهلل بن ناجية حدثنا، عباد الرواجيني، حدثنا علي الشيعة
بن عابس، عن أبي الجحاؼ، عن عمار الدىني، عن الطويل، عن عثماف مؤذف بني أفصى 

سمعت علياً يقوؿ: واهلل ما قوتل أىل ىذه اآلية بعد ما نزلت وإف نكثوا أيمانهم من بعد عهدىم 
 باد إلى علي شيعة.اآلية من ع

)قب( عثماف الطويل، عن أنس، وعنو زىير. وروى عبدالسالـ بن شعيب بن الحيحاف قاؿ: 
قلت لعثماف الويل: خرج ىذا الرجل يعني إبراىيم بن عبد الّلو وقعدتم عنو، فقاؿ: وىل أخرجو 

 غيرنا. قاؿ علي بن الحسين األصفهاني: عثماف من ثقات محدثي البصرة ومشتهريهم.
 ثماف الطويل، عن عمر بن عبيد علم الكالـ، وعنو أبو يعقوب الشحاـ.ع

(2/205) 

 

 من اسمو عجالف
)مح ـ( عجالف، عن موالتو فاطمة بنت عتبة وأبي ىريرة، وعنو ابنو محمد وبكير األشج، قالت 

 النسائي: ال بأس بو. وقاؿ الخزرجي: موثق، احتج بو مسلم واألربعة.

(2/206) 

 

 من اسمو عدي
( عدي بن ثابت األنصاري الكوفي، عن أبيو وجده ألمو عبد اهلل بن زيد الخطمي والبرا 4)

وسليماف بن صرد وابن جبير، وعنو األعمش وشعبة وابن حيَّ وابن جدعاف، وثقو أحمد 
والعجلي والنسائي والدار قطني، توفي سنة ست عشرة ومائة عداده في ثقات محدثي الشيعة، 



 واحتج بو الجماعة.
 )ط( عدي بن زيد الهجري، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، وعنو إبراىيم بن محمد الخثعمي.

)ش( عدي بن عدي بن عميرة بن وفرة الكندي أبو وفرة الجزري األمير، عن أبيو وعمو العرس، 
وعنو شعبة وحماد بن سلمة، والحكمة بن عتيبة، وأيوب. وثقو ابن سعد، وابن معين، وأبو 

 نة عشرين ومائتين، احتج بو البخاري تعليقاً واألربعة إالَّ الترمذي.حاتم، توفي س
 )مح( عدي بن قريش، عن علي، وعنو الهرار الروسبي.

 عدي بن الفضل، عن الجريري، وعنو يونس بن عبد اهلل.

(2/207) 

 

 من اسمو عراؾ
غيرىم، وعنو ( عراؾ بن مالك الغفاري، عن عبد اهلل بن عمر وعائشة وزينب بنت أـ سلمة و 3)

سليماف بن يسار وزياد بن أبي زياد وبكير األشج والحكم بن عتيبة، وثقو أبو زرعة وأبو حاتم 
 والذىبي، توفي سنة إحدى ومائة في أياـ يزيد بن عبد الملك، احتج بو الجماعة.

(2/208) 

 

 من اسمو عرعرة
القاسم، وعنو حفيده  )ؽ( عرعرة بن البرند الناجي الشامي أبو َعْمرو، عن ىشاـ وروح بن

إبراىيم بن محمد وريحاف بن سعد والفالس وجماعة، وثقو ابن حباف وغيره، توفي سنة اثنتين 
 وتسعين ومائة، احتج بو النسائي.

(2/209) 

 

 من اسمو عرادة
عرادة بن عبد الدائم، عن سليماف بن الربيع، وعنو أبو أحمد العسكري، قاؿ ابن عبد الغني: 

 ىند. روى عن داود بن

(2/210) 



 

 من اسمو عرفجة
)مح ش( عرفجة بن عبد اهلل الثقفي أو السلمي، عن علي وابن مسعود وعائشة، وعنو عطاء 
ومنصور والجعفي، وثقو ابن حباف، قاؿ )مح(: كاف من خيار أصحاب بن مسعود واحتج بو 

 النسائي.

(2/211) 

 

 من اسمو عروة
ثعلبة الخشبي وأنس وأبي ذر وثوباف وجابر، وعنو  )ش( عروة بن رويم اللخمي الشامي، عن أبي

األوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وىشاـ بن يحيى، وثقو يحيى والنسائي، توفي سنة اثنتين أو 
 خمس وثالثين ومائة، احتج بو األربعة إالَّ الترمذي.

)ط( عروة بن سعيد البصري، عن أبي عوانة، وعنو حسن بن سفياف، قاؿ في الخالصة 
 قريب: شيخ للحسن بن سفياف النسوي متأخر.والت

( عروة بن الزبير بن العواـ، عن أبيو وأخيو وخالتو وأمو وأبي أيوب وابن عباس وابن عمر 5)
وطائفة، وعنو الصادؽ وبنوه وابن جدعاف والزىري وخلق، وثقو ابن سعد وأثنى عليو غيره، توفي 

بو الجماعة، قلت: عداده في مبغضي  سنة اثنتين أو ثالث أو أربع أو خمس وتسعين، احتج
 أمير المؤمنين ولو عند عبد الرزاؽ حديثاف باطالف مفترياف.

 )ط( عروة بن فيروز، عن سودة، وعنو عمر بن عبيد.
عروة بن مرواف العرقي أبو عبد اهلل، عن زىير بن معاوية، وعدة، وعنو أيوب بن محمد الوزاف 

اؿ ابن يونس حدثني أبي، عن أبيو، قاؿ: ما رأيت أشد ويونس بن عبد األعلى وجبير بن عرفة، ق
تقشفاً من عروة، وكاف محققاً شديَد الحمل على نفسو، روى حديث سد األبواب إالَّ باب علي 

فأنكره الذىبي، قلت: قد توبع عليو. وقاؿ بعض ساداتنا الحديث رواه الثقات من طرؽ 
 متعددة، وليس بغريب وال منكر.

ن شعبة الثقفي الكوفي أميرىا، عن عبد اهلل بن شداد، وعنو الشعبي، قاؿ في عروة بن المغيرة ب
التقريب والخالصة: ثقة. توفي بعد التسعين، واحتج بو الجماعة، قلت: وفي النفس من روايتو 

 شيء.
عروة البارقي، عن عروة بن الجعد، وعنو شبيب بن عزقدة حديث شراء األضحية للنبي صلى 



لم، والصواب: عروة بن أبي الجعد البارقي صحابي كما تقدـ، وعنو شبيب بن الّلو عليو وآلو وس
 غرقدة، وما في العلـو لعلو غلط من بعض النقلة.

(2/212) 

 

 من اسمو عزرة بزاي ساكنة
)ش( عزرة بن قيس، عن أـ الفيض موالة عبد الملك، عن ابن مسعود، وعنو مسلم بن إبراىيم 

 يزاف: ضعفو يحيى.ذكره في التهذيب، وقاؿ في الم

(2/213) 

 

 من اسمو عصاـ
)جا( عصاـ بن يوسف البلخي، عن سفياف وشعبة، وعنو إسماعيل بن بشير وعبد الصمد بن 

 سليماف، توفي سنة خمس عشرة ومأتنين، قاؿ ابن عدي: أحاديثو ال يتابع عليها.

(2/214) 

 

 من اسمو عصمة
 د بن مسبح.)ط( عصمة بن خالد، عن موسى بن عثماف، وعنو أحم

(2/215) 

 

 من اسمو عطاؼ
)مح ش( عطاؼ بن خالد بن عبد اهلل بن العاصي أبو صفواف المخزوي، عن نافع وإسماعيل 
بن رافع وغيرىما، وعنو مسلم بن قتيبة وإبراىيم بن محمد بن ميموف ومحمد بن بكير ، وثقو 

 أحمد وابن معين في رواية، احتج بو أو داود والترمذي.

(2/216) 



 

 من اسمو عطاء
( عطاء بن أبي رباح القرشي واسمو أسلم المكي أبو محمد القرشي موالىم اْلَجَنِدي 4)

اليماني، عن ابن عباس وابن عمر وأبي سعيد وطائفة، وعنو عمرو بن دينار ومالك والليث 
وخلق، قاؿ الباقر: خذوا من حديث عطاء ما استطعتم، وثقو ابن معين وأبو زرعة وابن سعد، 

 في سنة سبع أو خمس عشرة ومائة، احتج بو الجماعة.تو 
ؿ ؽ( عطاء بن السائب الثقفي الكوفي، عن أنس وبن أبي أوفا والحسن وابن ابي ليلى  5)

والشعبي وخلق، وعنو األعمش والثوي والحماداف وشعبة وشريك وقيس بن الربيع، وعداده في 
زيد، قاؿ فمن سمع منو قبل  الشيعة الخلص، وثقو أحمد والنسائي والعجلي وحماد بن

 اإلختالط فهو صحيح، توفي سنة ست وثالثين ومائة، احتج بو البخاري واألربعة.
)مح( عطاء بن عجالف الحنفي أبو محمد البصري العطار، عن ابن أبي مليكة، وعنو حباف بن 

 زبير، قاؿ البخاري: متروؾ. احتج بو الترمذي.
مصعب المدني، عن أبيو، عن حجاج وشعبة والثوري  )مح( عطاء بن أبي مرواف األسلمي أبو

 وشريك، وثقو أحمد وابن معين، توفي في أمارة السفاح، احتج بو النسائي.
)ش( عطاء بن مسلم الخفاؼ الكوفي، عن األعمش والثوري وغيرىما، وعنو ىشاـ بن عمار 

ين ومائة، احتج بو والوليد بن شجاع وأبو جعفر الحماؿ، وثقو وكيع وابن معين، توفي سنة تسع
 النسائي وابن ماجة.

ؽ( عطاء بن مسلم الخراساني أبو أيوب مولى المهلب سكن الشاـ، عن معاذ وكعب وابن  4)
ُعَمر وابن عباس وأنس وأبي الدرداء وخلق، وعنو عطاء وشعبة ومعمر ومالك وحماد بن سلمة 

و لم يلق ابن عباس، توفي سنة ثالث وطائفة، وثقو ابن معين وأبو حاتم والدار قطني، قاؿ: إالَّ أنَّ 
 أو خمس وثالثين ومائة، احتج بو مسلم واألربعة.

عطاء بن ميموف، عن أنس، وعنو عبيداهلل بن موسى، حديث >أنا وعلي حجة اهلل على خلقو< 
فأنكره الذىبي، قلت: تابعو، عن أنس عبد الملك بن سليماف ومطر بن أبي مطر، لكن ىذه 

 ضيلة لعلي.قاعدتو فيمن روى ف

(2/217) 

 

ؿ ؽ( عطاء بن يزيد أبو محمد الليثي الجندعي، عن أبي أيوب وأبي سعيد والمقداد، وعنو  5)
الزىري وابنو سليماف وسعيد بن سليماف، وثقو ابن المديني والنسائي، توفي سنة خمس أو تسع 



 ومائة، احتج بو الجماعة.
تو ميمونة وابن مسعود وابن عباس وابن قب( عطاء بن يسار أبو محمد المدني، عن موال 4)

عمر وغيرىم، وعنو عمرو بن دينار وزيد بن أسلم وبكير األشج وطائفة، كاف من رجاؿ العدؿ 
والتوحيد، وممن روى عنو باقر العلم محمد بن علي عليو السالـ، وثقو ابن معين وأبو حاتم 

 الجماعة. وابن سعد والنسائي، توفي سنة ثالث أو سبع وتسعين، احتج بو
 )علوي( عطاء، عن عمر، وعنو مقاتل.

 )مح ط( عطاء، عن ابن عباس، وعنو غالب ومحمد.
 )مح( عطاء، عن الشعبي، وعنو علي بن عباس، ىو ابن السائب.

 )ش( عطاء، عن أبي ىريرة، وعنو ولده يعقوب.
 عطاء أرسل حديثو ما يجب للزوج على زوجتو، وعنو محمد بن أبي ليلى.

 ن زيد بن خالد، وعنو ابن أبي ليلى، ىو ابن رباح.)ش( عطاء، ع
 )ط( عطاء، عن أبي سعيد، وعنو ابن جريج، ىو ابن يسار.

(2/218) 

 

 من اسمو عطية
 )ط( عطية بن أعين، عن مصعب بن سعد، وعنو عبد السالـ بن حرب.

براىيم )ط( عطية ابن الحارث أبو روؽ الهمداني الكوفي، عن الشعبي وأبي إسحاؽ الشيباني وإ
التيمي وغيرىم، وعنو الثوري وشريك وحسين بن نصر وأبو إسرائيل المالي، قاؿ أحمد: ليس 

 بو بأس. وقاؿ ابن معين: صالح. وقاؿ أبو حاتم: صدوؽ. احتج بو األبعة إالَّ الترمذي.
)مح نص ط ش جا( عطية بن سعيد بن جنادة العوفي الجدلي أبو الحسن الكوفي، عن أبي 

ابن عباس وابن عمر وزيد بن أرقم وأنس وغيرىم، وعنو األعمش وحجاج وسفياف سعيد وجابر و 
وابن أبي ليلى ومالك بن مغوؿ وخلق، قاؿ ابن معين: صالح وحسن لو الترمذي أحاديث، 

عداده في ثقات محدثي الشيعة، احتج بو البخاري في األدب واألربعة إالَّ النسائي، توفي سنة 
 إحدى عشرة ومأتين.

طية عن أبيو ىو عطية الطعاوي البصري، عن أبيو، عن أـ سلمة فضيلة ألىل البيت، )نص( ع
 وعنو عوؼ بن أبي جهلة األعرابي، ىكذا في اإلكماؿ، وىكذا ذكره الناصر للحق.

(2/219) 

 



 من اسمو عفاف
ؿ( عفاف بن مسلم بن عبد الّلو الصفار البصري األنصاري مولى عزرة بن ثابت أبو عثماف،  4)

شعبة وىماـ بن يحيى والحمادين وابن المبارؾ وغيرىم، وعنو أحمد وابنو عثماف وأبو بكر عن 
بن أبي شيبة وابن المديني والبخاري وطائفة، وثقو العجلي وأبو حاتم وابن سعد، وقاؿ ابن 

 عدي: صدوؽ. قيل: اختلط سنة تسعة عشر. وتوفي سنة عشرين ومأتين، احتج بو الجماعة.
ر والصواب: بن سيار بن الباىلي أبو سعيد الجرجاني القاضي، عن مسعر )ـ( عفاف بن يسا

وأبي حنيفة وحماد بن زيد، وعنو محمد بن علي بن زىير وحسين بن عيسى البسطامي 
 وغيرىما، قاؿ أبو حاتم: شيخ. توفي سنة إحدى وثمانين ومائة، احتج بو النسائي.

(2/220) 

 

 من اسمو عفيف
لي أبو عمرو الفقيو، عن عكرمة بن عمار ومسعر والعلى بن )ش( عفيف بن سالم الموص

سليماف، وعنو محمد بن عبد اهلل بن عمار وعلي بن حجر وعبد العزيز بن عمر، وثقو أبو داود 
 وابن معين، قاؿ ابن عمار: مات سنة ثالث وثمانين ومائة.

(2/221) 

 

 من اسمو عقبة
 عي، وعنو ىشاـ األزرؽ.)ش( عقبة بن حماد القاري أبو خليد، عن األوزا

 )ط( عقبة بن الزبير، عن علي بن عاصم، وعنو علي بن الحسين الكرخي.
)ط( عقبة بن أبي الصهباء الباىلي موالىم البصري، عن الحسن وسالم، وعنو يزيد بن ىاروف 
والحوضي وأبو الوليد وجماعة، قاؿ أحمد: صالح الحديث. ووثقو ابن معين، توفي سنة سبع 

فا( عقبة بن علقمة اليشكري أبو الجنوب، عن علي عليو السالـ، وعنو النضر بن وستين، )ش
 منصور، احتج بحديثو أئمتنا وضعفو أبو حاتم، واحتج بو الترمذي.

( عقبة بن مسلم أبو محمد النجيبي المصري، عن عبد اهلل بن الحارث بن جزء وكثير من 2)
وحرملة وابن لهيعة، وثقو العجلي، وقاؿ في الصحابة والتابعين، وعنو شريح وجعفر بن ربيعة 

 اإلكماؿ: رجالً صالحاً، توفي سنة عشرين ومائة، احتج بو األربعة.



)ش مح( عقبة بن مكـر الضبي الهاللي أبو مكـر الكوفي، عن نعيم بن حسن التيمي، وعنو 
 المرادي، وثقو الخزرجي.

(2/222) 

 

 من اسمو عقيل بالفتح
الحسن وأبي إسحاؽ وعنو عكرمة بن عمار وغيره، قاؿ البخاري: )ش( عقيل بن الجعد، عن 

 منكر الحديث، احتج بو الطبراني في الصغير.
)ط( عقيل بن طلحة السلمي، عن أبي الحصيب وابن ُعَمر وابن جزء، وعنو شعبة وحماد بن 

بعة سلمة وسالـ بن مسكين،، قاؿ أبو حاتم: صالح. ووثقو ابن معين والنسائي، واحتج بو األر 
 إالَّ الترمذي.

)مح( عقيل عن علي، وعنو ولده يحيى وعقيل، والصواب: يحيى بن عقيل، كما سيأتي إنشاء 
 اهلل.

(2/223) 

 

 من اسمو عقيل بالضم
)ش( عقيل بن إبرىيم بن علي بن الصباح، عن محمد بن بكر ومحمد بن زكريا، وعنو ابن 

 حباف.
لد مولى عثماف، عن أبيو وعكرمة وزيد بن أسلم )ـ ش( عقيل بن خالد بن عقيل األبلي أبو خا

وسلمة بن كهيل، وعنو الليث وابن لهيعة ويحيى بن أيوب، وثقو أبو زرعة وابن سعد وأحمد 
وابن معين، وقاؿ الذىبي في الميزاف: ثبت حجة. توفي سنة إحدى أو أربع وأربعين ومائة، 

 احتج بو الجماعة.
 موالنا: الظاىر أنَّو األوؿ واهلل أعلم.)ـ( عقيل بن عتبة بن عبد اهلل، قاؿ 

(2/224) 

 

 من اسمو عكرمة
( عكرمة بن خالد بن العاص بن ىشاـ المخزومي، عن ابن عباس وابن عمر وابن جبير، وعنو 4)



طاوس وقتادة وابن جريح، وثقو ابن معين، وأبو زرعة والنسائي، توفي قبل العشرين والمائة، 
 .احتج الجماعة إالَّ ابن ماجة

( عكرمة مولى ابن عباس البربري أبو عبد اهلل عن مواله وأبي قتادة والحسين بن 4)خت ؿ 
علي وأبي سعيد وغيرىم، وعنو الشعبي وجابر الجعفي والنخعي والسبيعي وابن سيرين والحكم 

بن عتيبة والثوري وسلمة بن كهيل واألعمش ومغيرة بن مقسم وخلق رموه بالكذب والبدعة، 
: ثقة بريء مما يرميو الناس بو، ووثقو أيوب السخيتاني وأحمد وابن معين وقاؿ العجلي

والنسائي، توفي سنة أربع أو خمس أو ست أو سبع ومائة، قلت: في النفس من روايتو شيء 
لما نقل عن بعض األئمة فيو إالَّ أف كثيراً من أئمة العلم لم يمنع من الرواية عنو وقد بسط 

دمة الفتح، وعده اإلماـ الهادي عليو السالـ والجنداري في رجاؿ الكالـ في ترجمتو في مق
 الشيعة، واحتج بو الجماعة.

)ـ محيط( عكرمة بن إبراىيم، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي وىاشم بن البريد، وعنو 
 محمد بن األزىر.

بن  )نص مح ـ( عكرمة بن عمار العجلي أبو عمار اليمامي، عن يحيى بن أبي كثير وإياس
مسلم وغيرىما، وعنو يحيى بن أبي زايدة وأبو الوليد، وثقو ابن معين والعجلي، وقاؿ وكيع: ثقة 

مستقيم الحديث إذا روى عنو ثقة، وكاف مستجاب الدعوة، توفي سنة تسع وخمسين ومائة، 
 احتج بو الجماعة، لكن البخاري تعليقًا.

يض، وعنو محمد بن بكر من رجاؿ )علوي( عكرمة بن يزيد األحمسي، عن أبي الجارود وأب
 الميزاف.
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 من اسمو عكيم
)جا( عكيم الكندي، عن سلماف الفارسي، وعنو حبة العرني، حديث إف أوؿ ىذه األمة ورودًا 

 ِعَليَّ إقدمهم إسالماً علي بن أبي طالب.
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 من اسمو علبا
و عروة بن ثابت وداود بن الفرات )مح( علبا بن أحمد السكري البصري، عن علي وعكرمة وعن



وحسين الرحبي، قاؿ أحمد: ال أعلم إالَّ خيرًا، ووثقو ابن معين وأبو زرعة، واحتج بو مسلم 
 واألربعة إالَّ أبا داود، عداده في ثقات محدثي الشيعة.

)مح( علبا بن أبي علبا، عن علي، وعنو أخوه عمر بن غزي، قيل: ىو األوؿ، احتج بو النسائي 
 مسند علي عليو السالـ.في 
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 من اسمو علقمة
( علقمة بن قيس بن عبد اهلل بن قيس النخعي أبو شبل الكوفي، عن علي والخلفاء وسلماف 4)

وابن مسعود وأبي الدرداء، وعنو الشعبي والنخعي وابن سيرين وجماعة، وثقو أحمد وابن معين، 
 اعة، وعداده في ثقات محدثي الشيعة.توفي سنة إحدى أو اثنتين وستين، احتج بو الجم

( علقمة بن مرثد الحضرمي أبو الحارث الكوفي، عن الباقر وأبي عبد الرحمن السلمي 5)
وطارؽ بن شهاب والشعبي وغيرىم، وعنو الثوري وشعبة وحكم بن ظهير وآخروف، وثقو أحمد 

 والنسائي، توفي بعد المائة، احتج بو الجماعة.
حجر الحضرمي الكوفي، عن أبيو والمغيرة بن شعبة وطارؽ بن سويد، )ـ( علقمة بن وايل بن 

وعنو سماؾ بن حرب وعبد الملك بن عمير وموسى بن حمير، وثقو بن حباف، احتج بو مسلم 
 واألربعة. قلت: ىو ساللة أبيو فحكمة في الرواية حكم أبيو عندنا واهلل أعلم.

عائشة وبالؿ بن الحارث وآخرين وعنو ش ؽ( علقمة بن وقاص الليثي المدني، عن عمر و  2)
ابناه عبد اهلل وُعَمر ومحمد بن إبراىيم التيمي وغيرىم، وثقو النسائي وغيره، توفي في أياـ عبد 

 الملك، احتج بو الجماعة.
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 من اسمو علي
)ط محيط( علي بن إبراىيم العلوي، عن محمد بن موسى بن حماد وجعفر بن عبد اهلل العلوي، 

و أبو الفرج األصبهاني وغيره، لعلو الذي ذكره الذىبي، فقاؿ علي بن إبراىيم بن الحسن وعن
المحمدي: رافضي جلد، ويحتمل أف يكوف علي بن إبراىيم بن الحسن بن عبيد اهلل بن العباس 
بن علي بن أبي طالب العلوي ويسمى علي المكفل سكن بغداد ذكره في كتاب األنساب واهلل 

 أعلم.



لي بن إبراىيم بن سلمة بن بحر القطاف أبو الحسن القزويني، عن يحيى بن عبد )ط ش( ع
العظيم ومحمد بن زيد بن ماجو والحارث بن محمد بن أبي أسامة والقاسم بن محمد وعلي بن 

عبد العزيز وإسحاؽ بن إبراىيم البريدي، وعنو اإلماـ أبو طالب وعبد الجبار بن أحمد وأبو 
منو خالئق، كاف عابداً زاىداً عالماً في التفسير والحديث واللغة الحسن النحوي، وعنو و 

 والنحو، توفي سنة خمس وأربعين وثالثمائة.
)ؽ( علي بن إبراىيم بن عيسى المقري، عن محمد بن إساعيل وأحمد بن جعفر بن أحمد، 

 وعنو أبو الغنايم.
المشهور من رجاؿ الشيعة،  )ط( علي بن إبراىيم بن ىاشم، عن أبيو، الظاىر أنَّو ابن البريد

 وعنو جعفر بن محمد الفرداني وولده أحمد بن علي.
)ط( علي بن إبراىيم البصري أبو الحسن والحسين البزار الجرجاني، عن أبي سعيد األشج، 

 وعنو ابن عدي، وقاؿ: يروي عن الثقات البواطيل.
 جعفر الصيدالني.)ط( علي بن إبراىيم الرازي أو المروزي، عن عيسى بن نعيم، وعنو 

 )ش( علي بن إبراىيم العامري الكوفي، عن أحمد بن يوسف، وعنو أبو القاسم الطبراني.
)ش( علي بن إبراىيم بن عبد الحميد اليشكري أبو الحسين الواسطي، عن يزيد بن ىاروف، 

 وثقو الدار قطني، توفي سنة أربع وسبعين ومأتين.
زعفراني اإلبلي بموحدة، عن موسى بن إسحاؽ )ش( علي بن أحمد بن بسطاـ أبو الحسن ال

 والنضر بن طاىر، وعنو حسين بن أحمد، قاؿ موالنا: ذكره الحاكم، وقاؿ: قد حدثونا عنو.
 )ـ( علي بن أحمد بن حاتم التميمي، عن حسن بن عبد الواحد، وعنو شيخ الزيدية عبد العزيز.
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 ن رميح، وعنو أبو بكر أحمد بن محمد.)ـ( علي بن أحمد بن زيد الواسطي، عن محمد ب
)ط ش( علي بن أحمد بن سليماف، عن الحارث بن مسكين ويزيد بن سناف، وعنو أحمد بن 

 محمد ومحمد بن مظفر.
)ش( علي بن أحمد بن صالح بن حماد أبو الحسن المقرئ القزويني يعرؼ ببياع الحديد، عن 

عامر بن عبد السمرقندي وغيرىم، وعنو يوسف بن عاصم الرازي وإبراىيم الهروي ومحمد بن 
إبراىيم بن طلحة بن غساف وعبد الواحد بن جبيرة وغيرىما، قاؿ في تاريخ قزوين: ىو ممن كثر 
شيوخو ورواياتو واشتهر بعلـو القرآف والحديث ولو مجاميع ومؤلفات. توفي سنة إحدى وثمانين 

 وثالثمائة.



راني أبو القاسم الحسني، عن محمد بن )علوي مح( علي بن أحمد بن عمر بن سعيد الح
منصور ثمانية عشر من مؤلفاتو، وعن محمد بن عبد اهلل بن نوفل ومحمد بن صالح وحسن بن 
محمد، وعنو محمد بن حسين وزيد بن حاجب وجعفر بن حاجب ومحمد بن علي بن الحكم 

 ة ثالثين وثالثمائة.وصحت الرواية ألئمتنا، عن ىؤالء من طريق أبي عبد اهلل العلوي، وتوفي سن
)نص مح ط( علي بن أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو 

 الحسن، عن أبيو ومخوؿ بن إبراىيم، وعنو )مح( توفي في الحبس ببغداد سنة.
)ش( علي بن أحمد بن محمد القزويني أبو الحسن شيخ إبراىيم بن طلحة، وىو يروي عن 

 ل الطائي.محمد بن إسماعي
)ط( علي بن أحمد بن مرواف أبو الحسين المقرئ، عن حسين بن يزيد الجصاص، وعنو ابن 

 عدي.
)ش( علي بن أحمد بن النضر أبو غالب األزدي البغدادي، عن عاصم بن علي وابن عائشة 

وغيرىما، وعنو ابن قانع وأبو بكر الشافعي وغيرىما، قاؿ الذىبي: شيخ بغداد، وقاؿ أحمد بن  
 مل القاضي: ال أعلمو ذـ في الحديث. توفي سنة خمس وتسعين ومائة.كا
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)ط( علي بن أحمد بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، 
عن أبيو، عن جده، وعنو محمد بن جعفر الموسوي، والذي ذكر ابن عنبة علي بن أحمد بن 

 إبراىيم بن موسى الكاظم بن جعفر الخ.موسى بن محمد بن موسى شيخو ابن 
)قب( علي بن أحمد بن نوح، عن أحمد بن ىاروف، وعلي بن محمد بن يسار، وعنو أبو الفرج 

 الحنوطي.
 )محيط( علي بن أحمد األودي، عن أبي حفص األعشى، وعنو جعفر بن محمد النيروسي.

 )مح( علي بن أحمد الباىلي، عن أحمد بن عيسى، وعنو المرادي.
 )مح( علي بن أحمد، عن إبراىيم وطلق، ومحمد، وعنو المرادي لعلو علي بن أحمد بن عيسى.
علي بن أحمد المؤدب الحلواني، عن محمد بن إسحاؽ المقري، وعنو ىالؿ الحفار، روى في 

 فضل علي وأىلو فأنكره الذىبي كما ىي عادتو.
شج علي بن عثماف المغربي علي بن أحمد بن جاباره القزويني أبو الحسن شيخ روى عن األ

المعروؼ بابن أبي الدنيا، عن علي عليو السالـ، وعنو الخليل بن عبد اهلل الحافظ وأبو عثماف 
 سعيد بن محمد النحوي، وكاف سماعو على األشج سنة تسع وثالثمائة.



 علي بن أحمد بن عبد العزيز الجرجاني، عن الدامغاني، وعنو أحمد بن إسحاؽ الحلبي.
أحمد الواعظ، عن محمد بن جرير وجماعة، حديث قلع الوصي لباب خيبر، وأنو لم  علي بن

 يحملو إالَّ أربعوف وأنكره الذىبي، وقد تابعو ابن أبي رافع وغيره، وإنكاره مردود عليو.
 )شافي( علي بن أحمد، عن الحسن بن محمد، وعنو أبو القاسم البغدادي.

 لبكري، وعنو إبراىيم بن سليماف.علي بن أسباط المصري، عن حسن بن علي ا
 )جا( علي بن إسحاؽ المادراني، عن علي بن حرب، وعنو أبو الشيخ.

( علي بن إسماعيل بن إدريس أبو الحسين المعروؼ بالفقيو، أحد رجاؿ الزيدية المشهورين، 2)
عن الناصر للحق ومحمد بن الحسين بن اليماف، وعنو السيداف، قاؿ القاضي أحمد بن صالح:  

 كاف حجة حافظاً عالماً مجتهداً محدثاً، توفي في حدود الخمسين والثالثمائة.
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 علي بن إسماعيل بن حماد أبو الحسين البغدادي، عن عمر بن علي، وعنو ابن عدي.
)ش قب( علي بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل النحوي الصفار، عن روح بن الفرج، وعنو 

 ابن عدي.
بن بري القطاف أبو الحسن الفارسي البغدادي، عن حاتم بن إسماعيل  )ش( علي بن بحر

ومعتمر بن سليماف ومحمد بن شعيب، وعنو عباس الدوري وأبو داود والذىلي وإسحاؽ بن 
خالوية التستري، وثقو أحمد وابن معين وأبو حاتم والعجلي والدار قطني والحاكم، وقاؿ 

 مأموف: توفي سنة أربع وثالثين ومأتين.
)نص( علي بن بذيمة الجزري مولى جابر بن سمرة، عن أبي عبيدة وابن مسعود وابن جبير، 

وعنو الثوري واألعمش وشعبة وشريك، وثقو العجلي وابن معين وأبو زرعة والنسائي ومحمد بن 
عبد اهلل وابن سعد، وقاؿ أحمد: صالحاً رأساً في التشيع. توفي سنة ست وثالثين ومائة، احتج 

 عة، وعداده في ثقات محدثي الشيعة.بو الجما
)ش( علي بن بريري بن زنجويو بن ماىاف الدينوري، عن علي بن شبيب، وعنو أبو بكر بن أبي 

 شيبة وأبو بكر الشافعي.
 )ش( علي بن نسي، عن نوح، وعنو عبد اهلل بن محمد.

بة وابن )ش( علي بن أبي بكر األسفذني الكندي المروزي، عن ىماـ بن يحيى والثوري وشع
طهماف، وعنو إسحاؽ بن بشر وعبد اهلل بن الوليد الرازي وابن حميد، وثقو أبو حاتم، احتج بو 

 الترمذي وابن ماجة.



)ط( علي بن ثابت الدىاف الكوفي العطار، عن منصور بن أبي األسود وأسباط بن نصر ويعقوب 
ىاشم وغيرىم، وثقو  العمي، وعنو أحمد بن عثماف األودي وأحمد بن يحيى الصوفي وعلي بن

 ابن حباف، وقاؿ الذىبي: صدوؽ، لكنو شيعي. توفي سنة تسع عشرة ومأتين.
 )قب( علي بن جامع، عن أحمد بن محمد الوشاء، وعنو أبو الفرج أحمد بن علي الحنوطي.

 )جا( علي بن جرير، عن علي بن الحسن، وعنو مكحوؿ بن الفضل.
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يد الجوىري أبو الحسن البغدادي الهاشمي الشيعي، عن ؽ( علي بن الجعد بن عب 5)نص 
سفياف ومالك وشعبة وشريك وقيس بن الربيع والحمادين وخلق، وعنو أبو بكر بن أبي شيبة 

وأحمد والبخاري وأبو داود وابن أبي داود وخلق، قاؿ أبو حاتم: متقناً صدوقاً، وقاؿ النسائي: 
 ى الغلو في التشيع، توفي سنة ثالثين ومأتين.صدوؽ. ووثقو ابن معين ونسبو الجوزجاني إل

 )مح( علي بن أبي الجعد، عن يحيى بن آدـ، وعنو المرادي.
 )ط( علي بن جعفر بن خالد الرازي، عن جعفر بن سلمة األىوازي، وعنو أبوالعباس الحسيني.

( علي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن أخيو موسى 4)
سين بن زيد بن علي وعمر بن أحمد، وعنو موسى بن سلمة، وعلي بن حمزة ونصر بن والح

علي وغيرىم، قاؿ ابن عنبة: كاف عالماً كبيرًا وخرج مع أخيو محمد بمكة، ُثمَّ رجع وكاف يرى 
رأي اإلمامية، قلت: ىو أتقى من ذلك إنشاء اهلل. توفي سنة ست عشر ومأتين، احتج بو 

 الترمذي.
م أبو معاوية، عن عبيد اهلل بن موسى، وعنو عمر بن حفص السدوسي، تفسير علي بن حات

مجاىد، وقفوىم أنهم مسئولوف عن والية علي، عضَّة الذىبي لذلك، وقد توبع على ذلك 
 والحمد هلل.

جا ؿ( علي بن حرب بن محمد الطائي أبو الحسن الموصلي، عن ابن عيينة ومحمد بن  2)
لبغوي وابن صاعد والنسائي وجماعة، قاؿ أبو حاتم: صدوؽ. فضيل وأحمد، وعده، وعنو ا

 ووقو الخطيب. وقاؿ ابن األثير: إماـ في الحديث. توفي سنة خمس وستين ومأتين.
 )ش( علي بن حرب السابوري، عن إسحاؽ بن سليماف، وعنو محمد بن نوح.

بن جعفر )كم( علي بن حجر بن إياس السعدي أبو الحسن المروزي، عن شريك وإسماعيل 
وخالئق، وعنو الشيخاف والترمذي والنسائي، ووثقو ومحمد بن إسحاؽ بن خزيمة، توفي سنة 

 أربع وأربعين ومأتين.
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)ش جا( علي بن الحزوَّر، عن أصبغ بن نباتة وزياد بن أبي مريم ومحمد بن بشر، وعنو أيوب بن 
ن عدي: ىو من متشيعة الكوفة، روى سليماف وإسماعيل بن صبيح وعبد العزيز بن أباف، قاؿ اب

 حديث عمار في فضل الوصي فوصموه، عداده في رواة الشيعة.
)ش( علي بن الحسن بن بندار اإلستراباذي أبو الحسن اآلدمي القاضي الصوفي، عن محمد 
بن عميرة وخثيمة الطرابلسي، وعنو أبو طاىر عبد الكريم بن عبد الواحد في مسند الصحابة 

 وضعفو.
علي بن الحسن بن جعفر العطار أبو الحسين، عن عبد الرحمن بن عبد اهلل بن مرواف، )ش( 

 وعنو أبو علي البصري.
)ط( علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، عن أبيو، عن جده، وعنو 

سليماف بن داود بن الحسن والحسن بن جعفر بن الحسن، كاف عابداً زاىداً فاضالً نبياًل 
عظماً مبجالً ولما حبس الدوانيقي الكامل، كاف معو فكانوا ال يعرفوف أوقات الفرائض إال م

 بأوراد علي بن الحسن، توفي في الحبس، وىو ساجد سنة ست وأربعين ومائة.
)مح( علي بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب أبو عبد اهلل حديثاً مرسالً في 

 عبد اهلل.موت إبراىيم، وعنو ولده 
علي بن الحسن أبو الحسن المسعودي صاحب مروج الذىب حقق من التاريخ مالم يحققو 

 غيره، وكاف شيعياً منصفاً، توفي سنة أربع وثالثمائة، أىملو موالنا.
 )مح( علي بن الحسن بن الحسن العلوي، عن حماد بن عيسى، وعنو المرادي.

د اهلل بن الحسين بن علي زين العابدين، عن )ش( علي بن الحسن بن الحسين بن جعفر بن عبي
 أبيو، عن جده، وعنو ولده عبيد اهلل يكنى بأبي القاسم.

)ط( علي بن الحسن بن أبي رافع الرافعي، عن أبيو، عن جده، وعنو ولده إبراىيم، احتج بو ابن 
 ماجة.

محمد بن محيط( علي بن الحسن بن سليماف البلخي، عن محمد بن عبد العزيز وأحمد بن  2)
 سالـ ومحمد بن شجاع، وعنو أبو العباس الحسني.

)ط( علي بن الحسن بن سليماف، عن يحيى الرملي، وعنو حسن بن سفياف، لعلو الكوفي 
 المعروؼ بأبي الشعثا واهلل أعلم.
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)ط( علي بن الحسن بن سالـ أبو الحسن األصبهاني، عن أحمد بن محمد الصيرفي، وعنو ابن 
 عدي.

ش( علي بن الحسن بن شقيق العبدي موالىم أبو عبد الرحمن المروزي، عن شريك وحماد  )ط
بن زيد وابن طهماف وابن المبارؾ وخلق، وعنو ابنو محمد وعباس الدوري وأحمد والبخاري ابن 

 معين، قاؿ أحمد: ال بأس بو. توفي سنة خمس عشرة ومأتين، احتج بو الجماعة.
المروزي، عن إسحاؽ بن أحمد وغيره، وعنو أبو العباس ( علي بن الحسن بن شيبة 2)

 الحسني.
)ش( علي بن الحسن بن شبيب العمري الحافظ المحدث، عده اإلماـ عليو السالـ في رجاؿ 

 المرشد باهلل وترجم لو في الجامع، وقاؿ: توفي سنة خمس وتسعين ومأتين.
أبو بكر محمد بن عبد اهلل  )ش( علي بن الحسن بن عبدونة الجزار، عن أبي البصري، وعنو

 الشافعي.
)ط( علي بن الحسن العبدري، عن سليماف بن األشعث، وعنو عبد اهلل بن محمد القاضي، قاؿ 

 في التذكرة: ىو أحد رواة السنن.
( علي بن الحسن بن عمر بن علي بن الحسين بن علي أبي طالب أبو الحسن العسكري، 4)

جعفر وغيرىم، وعنو أوالده الناصر والحسين ومحمد  عن أيبو وأبي ىاشم المحمدي وعلي بن
بن منصور وأحمد بن محمد بن جعفر العلوي، كاف إماماً حافظاً أحد مشائخ أئمة أىل البيت، 

 توفي قريباً من الخمسين والمأتين.
)ش( علي بن الحسن بن محمد بن عمر بن عثماف أبو القاسم قرأ على أبي حفص الزيات سنة 

وثالثمائة، وعن ابن ماسي، وعثماف بن حامد، وعنو المرشد، وابن مهدي بن اثنتين وسبعين 
 صدقة الجوىري.

)ط( علي بن الحسن بن معروؼ، عن أبي نصر التمار وابن اليماف، وعنو محمد بن إسماعيل 
 الفارسي.

علي بن الحسن بن يحيى العلوي، عن محمد بن جعفر، وعنو أبو عبد اهلل محمد بن علي 
 الحسيني.

( علي بن الحسن الجراحي أبو الحسن القاضي، عن أبي القاسم البغوي وجعفر بن محمد )ش
بن المغلس، وعنو أبو القاسم التنوخي قاؿ الذىبي: كاف من كبار علماء بغداد، توفي سنة ست 

 وسبعين وثالثمائة.
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 علي بن الحسن الشعيري، عن مالك بن سليماف، وعنو علي بن جرير.
 بن الحسن السايح، عن جابر الجعفي، وعنو حسن النجبي.)قب( علي 

 )قب( علي بن الحسن الصوفي، عن محمد بن علي السقطي، وعنو أبو الحسن المغازلي.
)قب( علي بن الحسن الطاىري، عن محمد بن عبد اهلل والصواب: علي بن الحسين أبو الفرج 

 الطاىري.
 ب، وعنو ابن عدي.علي بن الحسن القزاز، عن عبد اهلل بن أبي شعي

)ط جا( علي بن الحسن، عن محمد بن عبد الرحمن السمرقندي وأبو الحسن الطبراني، وعنو 
 علي بن مهدي الطبري.

)ط قب( علي بن الحسن العبدي، عن األعمش وأبي ىاروف، وعنو حسن بن حسين السابوري، 
 وقيس بن حفص الدارمي.

 رادي.)مح ط( علي بن الحسن، عن أبي حمزة، وعنو الم
)ط( علي بن الحسين بن إبراىيم بن أبجر العامري أبو الحسن بن أشكاب البغدادي، عن 

إساعيل بن علية وأبي معاوية وروح بن عبادة، وعنو أبو داود والنسائي وابن ماجة وأبو حاتم 
 وابنة عبد الرحمن، وقاؿ: ىو صدوؽ. وقاؿ النسائي: ثقة. توفي سنة إحدى وستين ومأتين.

بن الحسين بن إسماعيل الصابوني، عن عبد اهلل بن حماد وغيره، وعنو أبو أحمد )ط( علي 
 العسكري.

 )ط( علي بن الحسين بن بشير، عن عصاـ بن يوسف، وعنو محمد بن مخلد.
)محيط( علي بن الحسين بن أحمد بن عثماف أبو القاسم، عن محمد بن الحسن الوصافي، 

 وعنو إسماعيل بن الحسن.
حسين بن الجنيد الرازي، عده اإلماـ الهادي الحسن بن يحيى صلوات اهلل )ش( علي بن ال

 عليو من رجاؿ المرشد باهلل وترجم لو في الجامع، وقاؿ: توفي سنة إحدى وتسعين ومأتين.
)محيط( علي بن الحسين بن الحارث الهمداني، عن جعفر بن أحمد األودي، وعنو أبو العباس 

 الحسني.
 الحسن، عن أبي ىاشم، وعنو ابن عمو أحمد بن محمد. )ـ( علي بن الحسين بن

 علي بن الحسين بن الحسن، عن ابن راىوية، وعنو أبو علي الفارسي.
 )ش( علي بن الحسين بن حباف، عن محمد بن يحيى البلدي، وعنو أبو الشيخ.
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الرسوؿ نص( علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب سيد العابدين ورد فيو األثر من  5)
األمين، عن أبيو وابن عباس وأبي رافع وعائشة وأـ سلمة وصفية، وعنو أوالده الباقر وزيد وعبد 

اهلل وعمر والحسين وعلي ومحمد بن عمر بن علي والزىري وأبو الزناد وغيرىم، قاؿ )ط( 
ببالوي  مولده لسنتين بقيتا من إمارة عثماف، وكاف أفضل أىل بيتو وأعلمهم وإليو المنتهى وابتلي

لم يبلها إالَّ أوالد األنبياء، توفي صلى اهلل على روحو سنة اثنين أو أربع أو خمس وتسعين وقد 
 ترجم لو جماعة من أىلو وجمعوا مناقبة وخصائصو، وىي كثيرة ال تحصى.

)قب( علي بن الحسين بن الطيب أبو الحسن الواسطي أحد مشائخ ابن المغازلي، عن أبي 
 ره.القاسم العطار وغي

)مح( علي بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن محمد بن عمر 
بن علي، وعنو عيسى بن عبد اهلل، علي بن الحسين بن سليماف، عن يحيى بن آدـ، وعنو 

 حسن بن سفياف.
)ط( علي بن الحسين بن علي البغدادي أبو أحمد الوراؽ المعروؼ بالديباجي، عن علي 

 ، ومحمد بن يزداد.الجابري
)ش( علي بن الحسين بن محمد الوراؽ الشروطي القاضي أبو الحسن، عن علي بن ماتي، وعنو 

 المرشد.
( علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم بن عبد الرحمن بن مرواف بن عبداهلل بن 2)

األغاني، عن  مرواف بن الحكم بن العاص األموي أبو الفرج األصبهاني صاحب المقاتل وكتاب
يحيى بن إبراىيم العلوي وحسين بن نصر وعلي بن العباس وجماعة من الشيعة، وعنو محمد 
البغداذي وأبو الحسين المثنى والسيد أبو العباس الحسني، قاؿ الذىبي: الظاىر أنَّو صدوؽ. 

وقاؿ: ال وقاؿ أبو الحسين البتي: لم يكن أحد أوثق منو. قلت: وأثنى عليو الذىبي في النبالء، 
بأس بو. وذكر رواية الدار قطني وإبراىيم بن أحمد الطبري عنو وغيرىما وأحسن القوؿ فيو ابن 

 أبي الجديد، توفي سنة ست وخمسين وثالثمائة، عداده في ثقات محدثي الشيعة.
 )محيط( علي بن الحسين البزار، عن محمد بن إسحاؽ، وعنو أحمد بن قاسم.
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 لحسين، عن الحافظ بن عقدة، وعنو إبراىيم بن أحمد الطبري.)محيط( علي بن ا
)محيط( علي بن الحسين بن علي بن عمر بن علي بن الحسين، عن الحسين بن زيد بن علي، 

 وعنو محمد بن عبد اهلل الجعفي.



 علي بن الحسين، عن محمد بن عمر بن الوليد، وعنو محمد بن حسين، ىو األصفهاني.
 مي أبو القاسم، عن أبي بكر السني، وعنو أبو عبد اهلل العلوي.علي بن الحسين العرز 

 علي بن الحسين العوطي، عن محمد بن زكريا، وعنو أبو أحمد العسكري.
)ىوسمي( علي بن الحسين األيوازي، عن أحمد األيوازي النيروسي، نصوص الناصر، وعنو أبو 

 جعفر الهوسمي، وكاف شيخاً محققاً عالماً كبيرًا.
 ي بن الحسين الكرخي، عن عقبة بن الزبير، وعنو أبو داود وابن داود.)ط( عل

)ط جا( علي بن الحسين العلوي الحسيني، ىو علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن 
موسى بن إبراىيم بن موسى بن جعفر الصادؽ المرتضى اإلماـ العالم النحرير المحقق المدقق 

لصغير من ذرية الناصر األطروش، روى عن جماعة من أمو وأـ أخيو محمد فاطمة بنت الناصر ا
العلماء تضمنتهم مؤلفاتو، حكي أف خزانتو اشتملت على مائتي ألف وذكر في تاريخ علماء 
العثمانية، أف بعض سالطينهم أمر بتوسيع جامع بغداد فانتهو إلى قبر ففتحوه فإذا ىو كما 

ىرَّ فيو الذىبي كعادتو، وقاؿ: ىو  وضع لم يتغير عن حالتو وإذا ىو صاحب الترجمة، وقد
المتهم بوضع نهج البالغة، وقد وىم في ذلك، فإف مؤلفو محمد الرضي الزيدي، قاؿ السيد 

الوزيري: ماكاف في نهج البالغة فهو صحيح. وقاؿ السيد العالمة داود بن يحيى: انعقد إجماع 
 ست وثالثين وأربعمائة. العترة على أف نهج البالغة كالـ علي عليو السالـ، وتوفي سنة

 قاؿ ابن عنبة: وكاف صدوقاً.
 )ط( علي بن الحسين، عن زياد أبو مريم، وعنو أبو خالد.

)علوي( علي بن الحسين بن يعقوب أبو الحسن الهمداني الكوفي، يقاؿ شقير، عن مطين 
ه في والحسن بن عياش الدىقاف وغيرىما، وعنو جناح بن بدر وغيره من متأخري الكوفيين، ذكر 

 اإلكماؿ.
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 )ط( علي بن الحسين، عن ىاروف بن مسلم، وعنو أحمد بن محمد بن خالد.
 )علوي( علي بن الحسين بن يعقوب، عن أحمد بن عيسى العجلي، وعنو الحسين بن محمد.
)ط ش( علي بن حرب بن محمد، عن أبي عبد اهلل الرازي وبدر بن الهيثم ومحمد بن أحمد، 

الحسين بن القاسم ومحمد بن عمارة أىملو موالنا، قاؿ في الخالصة: علي بن وعنو أبو علي 
حرب بن محمد الطائي أبو الحسن الموصلي، أحد مشائخ الحديث، عن ابن عيينة وابن 

إدريس وابن فضيل وطبقتهم، وعنو النسائي، وثقو الدار قطني، قاؿ األزدي في تاريخ الموصل: 



 مات سنة خمس وستين وثالثمائة.
 )ش( علي بن حفص بن عمر بن آدـ السلمي، عن محمد بن علي، وعنو أحمد بن محبوب.

)مح ط( علي بن حفص العبسي، عن جرير بن حسين بن زيد وعبيد اهلل بن موسى، وعنو محمد 
 وسهيل بن إسماعيل.

 )ش( علي بن أبي حفص، عن أبيو، عن علي، وعنو يماف بن حذيفة.
ثعلب وابن جبير، وعنو أحمد بن عبد اهلل البرقي وابن أبي )ط( علي بن الحكم، عن أباف بن 

عروبة، قاؿ موالنا: يحتمل أف يكوف البناني البصري واهلل أعلم. قاؿ أحمد: ليس بو بأس. وقاؿ 
 غيره: صالح الحديث. وثقو أبو داود، واحتج بو البخاري، وتوفي سنة إحدى وثالثين ومائة.

أبو الحسن الكوفي، عن شريك ووكيع وابن المبارؾ )مح( علي بن حكيم بن دينار األودي 
وعمرو بن ثابت وأبي أسامة وجماعة، وعنو ابن أخيو أحمد بن عثماف و )مح( وجعفر بن محمد 
الفرياني ومحمد بن عثماف بن أبي شيبة وغيرىم، قاؿ أبو حاتم: صدوؽ، ووثقو السيد الحافظ 

ومأتين، احتج بو مسلم والنسائي أحمد بن يوسف وابن معين، توفي سنة إحدى وثالثين 
 والبخاري في األدب.

)ط( علي بن حكيم المسمعي، عن الربيع بن عبد الرحمن المدني، وعنو الحسن بن أبي عثماف 
 األدمعي.

 )محيط( علي بن حمدوف حديثو، عن عباد، وعنو أحمد بن علي بن سهل.
 مد.)محيط( علي بن أبي حنيفة، عن محمد بن بكر، وعنو بكار بن أح
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)علوي ش( علي بن حسن المروزي، عن عيسى بن يونس، وعنو أبو بكر بن خزيمة ذكره في 
 التذكرة، توفي سنة سبع وخمسين ومأتين.

 )ؿ( علي بن حبيش الناقد، عن أبي نعيم، وعنو ولده محمد.
 اف.علي بن سهل بن الخطاب الخثعمي، عن أحمد بن محمد األنصاري، وعنو إبراىيم بن سليم
)س( علي بن خلف، عن عبد النور، وعنو محمد بن مرواف، روى حديث الغدير، فقالوا: ال 

 يساوي شيئاً.
)محيط ف( علي بن داود بن نصر، عن أحمد بن محمد بن سالـ ومحمد بن عبد العزيز وعبد 

 اهلل بن صالح، وعنو أبو العباس الحسني.
قبو علي بالضم، عن عمرو بن العاص )ش( علي بن رباح بن قصير اللخمي أبو عبد اهلل ل



ومعاوية وعقبة بن عامر وأبي ىريرة، وعنو ابنو موسى ويزيد بن أبي حبيب، قاؿ أحمد: ما علمت 
إالَّ خيرًا، ووثقو العجلي وابن سعد أغزاه عبد العزيز أفريقية فلم يزؿ بها حتى مات سنة اثنى 

لت: وعلى قواعد المحققين روايتو عشرة أو سبع عشرة ومائة، احتج بو مسلم وأبو داود، ق
 باطلة.

 )ش( علي بن الربيع، عن األعمش والصواب: قيس بن الربيع.
)مح ط( علي بن ربيعة الوالبي األسدي أبو المغيرة الكوفي، عن علي وابن عمر، وعنو السبيعي 

ي، وسلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة، قاؿ أبو حاتم: صالح الحديث. ووثقو ابن معين والنسائ
 احتج بو الجماعة، وعداده في ثقات محدثي الشيعة.

 )خب( علي بن رجاء، عن حسن بن حسين العرني، وعنو الهادي إلى الحق في المنتخب.
 )ش( علي بن رستم، عن يونس، وعنو أبو الشيخ.

 )ط( علي بن رزين الخزاعي أبو وعيل، عن أبيو، وعنو دعبل بن علي.
آبائو، وعنو حسن بن محبوب، قاؿ في اإلكماؿ: شيعي   )ط( علي بن رياف، عن الباقر، عن

 كوفي.
 علي بن الزبير، عن عمرو بن سالم البجلي، وعنو علي بن مجاىد.

(2/240) 

 

ؽ( علي بن زيد بن جدعاف التيمي أبو الحسن البصري، عن أنس وابن المسيب وأبي رافع  5)
ف والحماداف وشريك وطائفة، قاؿ مولى عمر بن حريث وسالم بن عبد اهلل وخلق، وعنو السفيانا

يحيى ما اختلط قط. وقيل لحماد بن سلمة زعم وىيب أف علي بن زيد كاف ال يحفظ، فقاؿ 
ومن أين كاف وىيب يقدر على مجالسة علي إنَّما كاف يجالسو وجوه الناس. وقاؿ الترمذي: 

بن زريع: كاف صدوؽ. ووثقو يعقوب بن شيبة، وقاؿ أحمد والعجلي: كاف يتشيع. وقاؿ يزيد 
رافضياً. توفي سنة إحدى وثالثين ومائة، احتج بو مسلم واألربعة، عداده في ثقات محدثي 
 الشيعة. وأحد أعالمهم وأوعية العلم لما مات الحسن، قاؿ لو أىل البصرة: إجلس مكانو.

 )ف( علي بن أبي السري المعاملي، عن ابن حصين، وعنو محمد بن الحسن الحسني.
سعيد بن جرير بن ذكواف النسائي أبو الحسن، عن يزيد بن ىاروف وعفاف وعلي بن )ـ( علي بن 

عباس وغيرىم، وعنو محمد بن إسحاؽ بن خزيمة والطحاوي والنسائي، وقاؿ: صدوؽ. 
 وغيرىم، وقاؿ ابن حباف: متقن. توفي سنة ست وخمسين ومأتين.
ي بن عبد اهلل بن عمر بن )قب( علي بن سعيد بن عبد اهلل نزيل الري، وفي موضع: )ش( عل



محمد بن باليل العسكري أبو الحسن نزيل الري، عن أبي حفص الغالسي ومحمد بن المثنا 
والزبير بن بكار وطبقتهم، وعنو أبو الشيخ وأبو بكر الغياث وأىل أصبهاف ونيسابور وآخر من 

ثمائة، وقيل حدث عنو مأموف الرازي، قاؿ الذىبي: ىو الحافظ اإلماـ، توفي سنة خمس وثال
 سنة ثالث عشرة بالري.

لحسن الرازي، عن داود بن سليماف الغازي وجبارة بن ے)ش( عبد اهلل بن سعيد بن بشير أبو 
المغلس وإبراىيم بن قيس التنوخي، وعنو الطبراني وعبد الواحد بن ىبيرة وغيرىما، قاؿ 

 عين ومأتين.الذىبي: حافظ رحاؿ. وقاؿ ابن يونس: كاف يفهم ويحفظ. توفي سنة تس
)ش( علي بن سعد بن شهريار الرقي الشامي، عن ضمرة بن ربيعة ويحيى بن زياد بن ىاروف، 

 وعنو أحمد بن الحسن الصوفي وأحمد بن عبد اهلل بن سالم، قاؿ ابن حباف فاحش الوىم.

(2/241) 

 

)ف( علي بن سهل عن شبابة، وعنو أحمد بن محمد وفي التهذيب سهل األعرج، يروي عن 
 بابة واهلل أعلم، أي ذلك أصوب.ش

 )ش( علي بن سليماف الكلبي، عن األعمش، وعنو ىشاـ بن عمار.
 )ش( علي بن سليماف، عن أحمد بن سالـ، وعنو أبو العباس الحسني.

)ـ( علي بن سهل بن المغيرة العفاني، عن يحيى بن أبي كثير وشبابة، وعنو يوسف بن محمد 
 وسبعين ومأتين، وثقو السماف.وأحمد بن محمد، توفي سنة إحدى 

 )مح ط( علي بن سيف، عن مالك بن خالد، وعنو المرادي.
 )علوي( علي بن سالمة، عن بكار بن أحمد، عنو الحسن بن محمد بن سعيد.

 )ط( علي بن ساكن البختري األنصاري، عن عبيد اهلل بن محمد، وعنو ابن منصور.
أبو الحسن، عن معن بن عيسى وىشيم ـ( علي بن شعيب بن عدي السَّمسار البغدادي 

وشبابة، وعنو ابن صاعد والنسائي وغيرىما، وثقو الخطيب والنسائي، توفي سنة ثالث وخمسين 
 ومأتين.

 )ؿ( علي بن شعيب البزار الرقي، عن )مح( وعنو السيلقي، لعلو األوؿ.
 )ـ( علي بن شنبذين بن مخلد، عن أبيو، وعنو أبو العباس الحسني.

 ن شيبة، عن يزيد بن ىاروف وغيره، وعنو الطحاوي.)ـ( علي ب
)مح ط ش( علي بن صالح بن حّي الهمداني أبو محمد الكوفي، عن أبيو وإبراىيم بن مهاجر 
وسلمة بن كهيل وأبي إسحاؽ واألعمش وخلق، وعنو الحسن بن صالح ووكيع وأبو أحمد ابن 



ابن معين وابن موسى والنسائي، الزبيري ويحيى بن آدـ وخالد بن مخلد وعده، وثقو أحمد و 
 توفي سنة إحدى وخمسين ومائة، وعداده في ثقات محدثي الشيعة، احتج بو مسلم واألربعة.
 )قب( علي بن صخر األزدي أبو الحسن، عن يعقوب بن يوسف، وعنو ابن المغازلي إجازة.

 )ش( علي بن الصباح، عن عمار بن أسيد، وعنو أبو الشيخ.
طالب...، عن أبي األسود وعبد الجبار بن أبي لهيعة، وعنو محمد بن )محيط( علي بن أبي 

 جعفر الحداد.

(2/242) 

 

( علي بن أبي طلحة بن المخارؽ الهاشمي مولى العباس، عن مجاىد والقاسم بن محمد 4)
وراشد بن محمد وأبي عوف واألعور، وعنو الحكم بن عتيبة والثوري والحسن بن صالح وعطاء 

رىم، قاؿ أبو داود: ىو إنشاء اهلل في الحديث مستقيم ولكن رأي سوء كاف يرى الخراساني وغي
السيف، وقاؿ النسائي: ليس بو بأس. وقاؿ صالح: روى عنو التفسير الثقات، قاؿ موالنا: 

والذي يظهر لي أنَّو من رجاؿ الشيعة واهلل أعلم. توفي سنة ثالث وأربعين ومائة، احتج بو مسلم 
 رمذي.واألربعة إال الت

)مح ط( علي بن عابس األسدي األزرؽ الكوفي المالئي، عن أبي إسحاؽ ومسلم المالئي 
وعطاء وكثير النوا وغيرىم، وعنو عباد بن يعقوب ومحمد بن أباف وإسماعيل بن زكريا وغيرىم، 

قاؿ موالنا صاـر الدين: روى حديث أبي سعيد في فدؾ فأنكرتو الناصبة وقدحت فيو لذلك 
 ئمتنا. احتج بو الترمذي وعداده في ثقات محدثي الشيعة.وقد رواه أ

( علي بن عاصم بن صهيب أبو الحسن الواسطي مولى آؿ أبي بكر، عن خالد الحذاء 5)
وحصين بن عبد الرحمن وعطاء بن السائب وحميد الطويل وخلق، وعنو أحمد وعلي بن الجعد 

ف وأما أحمد فقاؿ: ىو واهلل عنده وابنو عاصم ويعقوب بن شيبة وغيرىم، اختلف فيو المحدثو 
 ثقة وأنا أحدث عنو، احتج بو األربعة إالَّ النسائي.

( علي بن العباس بن إبراىيم بن علي بن عبد الرحمن بن القاسم بن الحسن بن زيد بن 2)
الحسن بن علي بن أبي طالب أبو الحسين المعروؼ بعلي بن العباس العلوي يروي عن الهادي 

ذي يروي إجماعات أىل البيت، وعنو أبو العباس الحسني، كاف أحد علماء والناصر وىو ال
العترة وفضالئها وراوي علـو آؿ محمد، كاف قاضياً بطبرستاف زمن الداعي الصغير، توفي تقريباً 

 في األربعين والثالث والمائة.

(2/243) 



 

، عن عباد بن )ط ش علوي محيط( علي بن العباس بن الوليد الحميري أبو الحسن البجلي
يعقوب وحسين بن نصر وبكار بن أحمد وغيرىم، وعنو أبو الفرج األصبهاني ومحمد بن حسين 

السوائي وعبد العزيز بن إسحاؽ الزيدي، قاؿ في التذكرة: ىو مسند الكوفة، توفي سنة عشر 
 وثالثمائة.

مد بن محمد )ش( علي بن العباس القرشي، عن أبي القاسم سليماف بن أحمد الرحبي، وعنو أح
 بن أبي عمر والهروي.

)ج ش( علي بن عبد اهلل بن جعفر بن نجيح السعدي موالىم أبو الحسن المديني مولى عروة 
بن عطية السعدي، عن أبيو وحماد بن زيد وابن عيينة والفضل بن دكين وخلق، وعنو معاذ بن 

، اجمع النقاد على معاذ وأحمد وولده صالح بن أحمد والذىلي والبخاري وأبو داود وطائفة
توثيقو وحفظو حتى قاؿ النسائي: كأف اهلل خلق علياً لهذا الشأف خرج مع النفس الزكية، ُثمَّ 

 توارى أياـ أبي جعفر، توفي سنة أربع وثالثين ومأتين، وعداده في ثقات محدثي الشيعة.
. وعنو أبو )ش( علي بن عبد اهلل بن الحسن الهمداني، عن محمد أو عمر، قاؿ )ش(: أنا أشك

 القاسم علي بن عبد العزيز األزجي.
)ط ش قب( علي بن عبد اهلل بن العباس بن عبد المطلب، عن أبيو وغيره، وعنو محمد بن 

منصور بن المعتمر وابن طاوس والمنهاؿ بن عمرو وخلق لما ولد حنكو الوصي وأعطاه اسمو 
كاف عبادة عظيم الشأف، ووثقو   وكنيتو، وقاؿ أبيو لما أخبره: ىو أبو األمالؾ أو نحو ىذا

 العجلي وابن سعد، توفي سنة سبع عشرة ومائة، احتج بو مسلم واألربعة.
 )ـ( علي بن عبد اهلل بن شعبة، عن أبي ىريرة، وعنو ولده حياف بن علي.

)ش( علي بن عبد اهلل بن عمر بن الخطاب الزيات يروي صحيفة زين العابدين، عنو جعفر بن 
 محمد الحسني.

 ب( علي بن عبد اهلل البرداني، وعن عبد السالـ بن عبد الملك، وعنو ابن المغازلي.)ق
)قب( علي بن عبد اهلل بن القصار البيع الواسطي أبو الحسن، عن أبي بكر المفيد وسمع منو 

 ابن المغازلي سنة أربع وثالثين وأربعمائة.

(2/244) 

 

و الحسن الشاىد النبيل، عن أبي نصر )ش( علي بن عبد اهلل بن محمد بن عبيد الزجاج أب
 حبشوف، وعنو الشريف وأبو القاسم التنوخي.



)ش( علي بن عبد اهلل بن معاوية بن ميسرة بن شريح القاضي، عن أبيو، عن جده، وعنو محمد 
 بن خلف ووكيع.

)ش قب( علي بن عبد اهلل بن ميسرة أبو الحسن الواسطي، عن الحسن بن صالح والحسين بن 
معدؿ العلوي، وعنو أبو محمد الحسن، قاؿ في التذكرة: محدث واسط، توفي سنة محمد ال

 أربع وعشرين وثالث مائة.
)ـ في أماليو( علي بن عبد اهلل الحريري أبو الحسين المعروؼ بابن ساساف، عن عبد الغني بن 

 زرعة، وعنو أبو نصر الروياف.
حمزة بن القاسم العلوي، قاؿ موالنا:  )ط( علي بن عبد اهلل، عن أحمد بن محمد البرقي، وعنو

 لعلو المديني.
)مح ـ نص( علي بن عبد األعلى األحوؿ أبو الحسن الكوفي الثعلبي، عن أبيو وأبي سهل كثير 

بن زياد والحكم بن عتيبة، وعنو شجاع بن الوليد وزىير بن معاوية ومنصور بن أبي زداف، قاؿ 
ل والعجلي وأبو زرعة: ثقة. وابن حباف في أحمد: ليس بو بأسو. وقاؿ محمد بن إسماعي

 الثقات، احتج بو األربعة.
)مح ط ؿ ش( علي بن عبد الحميد، عن عبداهلل الشيباني وعايذ بن حبيب ومندؿ، وعنو أحمد 

 بن يحيى الصوفي واألحمسي ومحمد بن بشر.
 )ش( علي بن عبد الحميد، عن عبد اهلل بن معاوية الجحمي، وعنو أبو بكر المفيد.

)ش قب( علي بن عبد الرحمن بن أبي السري أبو الحسين البكاي، عن محمد بن حسين بن 
 حبيب وغيره، وعنو أبو عبد اهلل العلوي.

(2/245) 

 

)ط ش( علي بن عبد الرحمن بن عيسى بن زيد بن ماتي بفتح المثناه فوقية، وقيل بكسرىا أبو 
األمالي سنة اثنين وخمسين ومائتين،  الحسين الكاتب مولى آؿ زيد بن علي البغدادي، عن مح

وعن الحسن بن الحكم الحبري، وعلي بن الحسين الديباج، ومحمد بن الحسين البزار، وعنو 
أبو الحسن ورقويو، وأبي الفضل، وعثماف بن محمد المخزومي، وكاف شيخاً معمراً توفي سنة 

وعداده في ثقات الشيعة  سبع وأربعين وثالثمائة، وبو اتصلت طريق القاضي جعفر باألمالي،
 وأحد رجاؿ اإلكماؿ.

 )ف( علي بن عبد الرحمن بن عطاف الواسطي، عن المحاملي، وعنو السماف.
 )ـ( علي بن عبد الرحمن، عن أصبع بن الفرج، وعنو الطحاوي.



)ط( علي بن عبد الرحمن، عن محمد بن الحسين بن علي بن الحسين، عن آبائو وغيره، وعنو 
 قاؿ موالنا: الصواب عبد العزيز اآلتي. الطحاوي وغيره،

)علوي( علي بن عبد الرحمن بن القاسم بن الحسن بن علي بن ابي طالب العلوي الحسني 
 أبومحمد، عن محمد بن حسين بن سعد.

)ش( علي بن عبد العزيز البغوي الحافظ، عده اإلماـ الهادي، وقاؿ: روى لو السادة. توفي سنة 
 ست وثمانين ومأتين.

ش ؿ( علي بن عبد العزيز بن المرزباف بن سابور الحافظ الصدوؽ أبو الحسن البغوي  2)
المكي شيخ الحـر مصنف المسند، عن أبي نعيم وعفاف والقعنبي وخالئق، وعنو أبو القاسم 
البغوي والطبراني وأبو أحمد األنماطي والطحاوي وطائفة، قاؿ في التذكرة: حافظاً صدوقاً. 

 ؽ. ووثقو الدار قطني، وقاؿ: مأموف. توفي سنة ست وثمانين ومأتين.وقاؿ أبو حاتم صدو 
)جا( علي بن عبد العزيز المكتب الكوفي، عن جعفر بن ىاروف بن زياد، وعنو أبو أحمد 

 العسكري.
 )ط( علي بن عبد العزيز المكي، عن إسماعيل بن مهراف، وعنو حسن بن علي بن الربيع.

عن الحسن بن محمد العيفي، وعنو محمد بن عبد اهلل بن  )ط( علي بن عبد العزيز العكبري،
 أيوب.

 )ط( علي بن عبدة، عن ابن عيينة، وعنو أبو نعيم القاضي.

(2/246) 

 

)ط( علي بن عبيد األنصاري، عن مواله أبي أسيد الساعدي، وعنو ولده أسيد بن علي، وثقو 
 ابن حباف، واحتج بو أبو داود.

 بن الحسين بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي علي بن عبيد اهلل بن عبد اهلل
 طالب....

)مح ش( علي بن عبد اهلل بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، ويقاؿ لو: علي الطيب، 
 عن أبيو، عن زيد بن علي، وعنو أبو الطاىر وولده عبيد اهلل علي بن عمر األشج....

 وعنو يحيى بن العلى. )مح ط( علي بن عروة، عن سليماف بن موسى،
) محيط ط( علي بن علقمة األنماري الكوفي، عن علي وابن مسعود، وعنو سالم بن أبي 

 الجعد، وثقو ابن حباف، واحتج بو الترمذي وحسن لو.
 )ـ( علي بن علي الكوفي، عن إبراىيم، وعنو شريك.



بن محمد وابن )ط جا محيط( علي بن علي اللهبي، ويقاؿ: علي بن علي المدني، عن جعفر 
 المنكدر والزىري، وعنو عبد الوىاب وأبي مصعب وعبد اهلل بن إبراىيم.

 )ش( علي بن أبي علي البصري، عن أبي عبد اهلل الدقاؽ، وعنو أبو الغنائم والمرشد.
)ش قب( علي بن عمر بن أحمد بن مهدي أبو الحسين الشهير بالدار قطني الحافظ، صاحب 

ي داود وابن صاعد وخالئق، وعنو الحاكم وأبو حامد اإلسفرايني السنن، عن البغوي وابن أب
وأبو بكر البرقاني وأبو محمد الجوىري وأمم، قاؿ أبو الطيب الطبري: كاف أمير المؤمنين في 

الحديث وأثنى عليو جماعة من الحفاظ، وعده موالنا صاـر الدين من ثقات الشيعة، وقاؿ 
ى العلوي: وال يعجبني قوؿ السيد صاـر الدين أف الحافظ الجلبي في ترجمة أحمد بن عيس

الدار قطني من ثقات محدثي الشيعة. وقد قاؿ في ىذا اإلماـ: إنَّو كذاب وألف التكذيب فرع 
 المعاصرة والدار قطني متأخر عن أبي الطاىر. توفي سنة ست وأربعين وثالثمائة.

ن، عن أبي بكر القطيعي )ش قب( علي بن عمر بن عبد اهلل بن شؤذب الواسطي أبو الحس
 وغيره، وعنو المرشد.

(2/247) 

 

)مح ـ محيط( علي بن عمر األشرؼ بن علي بن زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب أبو الحسن المدني، عن أبيو، عن جده، وعنو ولده الحسن بن علي وعمر بن علي 

حديثو عند أىل المدينة. قاؿ وحماد بن يعلى، قاؿ في جامع األصوؿ: وىو عزيز الحديث و 
 النسائي: صالح. احتج بو أبو داود.

)ش( علي بن عمر بن محمد بن الحسن أبو الحسن السكري الحربي، ويقاؿ لو: الحميري. 
عن أحمد بن عبد الجبار الصوفي وعباد بن علي السيريني والحسن بن الطيب، وعنو عبد 

محمد الضبي، قاؿ الذىبي: كاف صدوقاً في الصمد الهاشمي وأبو القاسم التنوخي وأحمد بن 
نفسو. وقاؿ الخطيب: سألت عنو األزىري فقاؿ: صدوؽ. كاف سماعو في كتب أخيو، وكاف في 

نفسو ثقة، لكن بعضهم قرأ عليو مالم يكن سمعو، وقاؿ األرخي: كاف صحيح السماع. وقاؿ 
 ائة.العتيقي: كاف ثقة مأموناً. توفي في شواؿ سنة ست وثمانين وثالثم

)ش( علي بن عمر بن محمد أبو الحسن الحربي المعروؼ بابن القزويني شيخ العراؽ، عن أبي 
بكر بن شاذاف وأبي حفص الرياف وأبي حفص بن مرة وغيرىم، وعنو المرشد، وقاؿ: كاف زاىدًا 

 معروفاً، وأثنى عليو غيره، توفي في شهر شعباف سنة إحدى وأربعين وأربعمائة.
بن سهل السلمي أبو الحسن الحريري، عن أبي عروبة الحسين بن محمد، )ش( علي بن عمر 



 وعنو أبو القاسم التنوخي.
علي بن عباس بن مسلم الحمصي إالَّ الهاني أبو الحسن، عن سعيد بن أبي حمزة والليث 

وإسماعيل بن عياش، وعنو أحمد وابن معين والذىلي والبخاري وغيرىم، وثقو النسائي والدار 
 عجلي، توفي سنة تسع عشرة ومأتين، احتج بو الجماعة إالَّ مسلماً.قطني وال

)ؿ( علي بن عيسى بن عبد اهلل الجرجاني والصواب: الرماني النحوي البصري، عن سليماف بن 
أيوب الهاشمي، وعنو الشريف السيلقي، قاؿ الذىبي: رافضي معتزلي لعلو توفي سنة أربع 

 وثمانين وثالثمائة.
لب، عن أحمد بن عيسى، وعنو المرادي، قاؿ موالنا: لعلو النهدي المصري )مح( علي بن غا

 الذي توقف فيو أحمد.
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)مح( علي بن غراب أبو الحسن الفزاري الكوفي، عن أشعث وشعبة والثوري وغيرىم، وعنو 
إبراىيم بن محمد بن ميموف وزياد بن أيوب ومرواف بن معاوية، قاؿ ابن معين والجوزجاني: 

صدوؽ، وقاؿ النسائي وأبو حاتم: ال بأس بو، وقاؿ ابن حباف: غالياً في التشيع، وقاؿ 
الخطيب: تكلم فيو ألجل مذىبو وأما روايتو فقد وصفوه بالصدؽ، توفي سنة أربع وثمانين 

 ومائة، عداده في ثقات محدثي الشيعة، احتج بو النسائي وابن ماجو.
الشيباني البصري، عن أحمد بن زىير، وعنو الشريف  )ؿ( علي بن غساف المعروؼ بابن المعمر

 السيلقي.
 )ش( علي بن الفضل الواسطي، عن يزيد بن ىاروف، وعنو أبو بحر الترتهاوي.

)مح ـ حت( علي بن القاسم الكندي الكوفي، عن محمد بن عبد اهلل بن أبي رافع، عن أبيو، 
الحكم بن سليماف، قاؿ موالنا: عن جده، وعن جعفر بن زياد، وعنو حسن بن حسين العرني و 

 وثقو المؤيد باهلل وناىيك برجل يروي عنو أئمة الهدى الهادي والمؤيد باهلل وكفا بهما.
 )قب( علي بن القاسم، عن المعلى، وعنو زكريا بن يحيى، قاؿ الذىبي: شيعي غاؿ.
يبة وطائفة، )قب( علي بن قادـ الخزاعي الكوفي، عن الثوري وجماعة، وعنو أبو بكر بن أبي ش

قاؿ أبو حاتم: محلو الصدؽ. وقاؿ ابن سعد: منكر الحديث شديد التشيع. توفي سنة ثالث 
 عشرة ومأتين، عداده في ثقات محدثي الشيعة، احتج بو أبو داود والترمذي.

علي بن قرين بن نهيش، عن عبد الوارث والمنكدر بن محمد، وعنو عبد اهلل بن ىاروف، روى 
قلبو بغض لعلي بن أبي طالب فليمت إف شاء يهودياً أو نصرانيًا<  حديث >من مات وفي



 عضوه ونهشوه لذلك.
 )مح( علي بن كليب ورواية الشريف عاصم بن كليب، وىو الصواب قد مر.

)مح( علي بن المبارؾ الهناني البصري، عن يحيى بن أبي كثير والحسن بن أبي أسلم العبدي، 
 قو أحمد ويحيى وأبو داود وابن حباف، احتج بو الجماعة.وعنو القطاف ووكيع وأبو نعيم ووث

 )ش( علي بن المبارؾ الصنعاني، عن إسماعيل بن أبي أويس، وعنو الطبراني.
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 )قب( علي بن ميسرة أبو الحسن، ىو ابن عبد اهلل بن ميسرة، تقدـ.
باب، وعنو النسائي )قب( علي بن المثنى الطهوي الكوفي، عن عبد اهلل بن موسى وزيد بن الح
 وإبراىيم بن عبد السالـ، وثقو ابن حباف، توفي سنة خمس وستين ومأتين.

)ط( علي بن مجاىد بن مسلم الكابلي أبو مجاىد الرازي قاضيها، عن حجاج والثوري ويونس 
بن إسحاؽ، وعنو جرير بن عبد الحميد وأحمد بن حميد، قاؿ الذىبي: كذبو ابن الضريس 

 ق. احتج بو الترمذي.ومشاه غيره، ووث
)ش ؽ( علي بن المحسن بن علي بن أبي الغنائم أبو القاسم التنوخي البغدادي، عن أبيو وعلي 
بن محمد بن لؤلؤ وأبي حفص الزيات وخالئق، وعنو المرشد وأبو الغنايم محمد بن علي، قاؿ 

تو صحيحة الخطيب: صدوؽ. وقاؿ ابن خيروف: رأيو الرفض واإلعتزاؿ. وقاؿ الذىبي: سماعا
ومحلو الصدؽ والستر، وقاؿ ابن سعد: الدين في أوساط رجاؿ الزيدية وكاف التشيع دينو ودين 

 أبيو وجده علي بن محمد األكبر. توفي سنة أربع وأربعين وأربعمائة.
 )جا( علي بن محمد بن إبراىيم التستري، عن جعفر بن عنبسة، وعنو أبو أحمد العسكري.

عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، روى  علي بن محمد بن أحمد بن
عن شيخ الشيعة محمد بن منصور، كتب جده اإلماـ أحمد بن عيسى، وعنو علي بن الحسين 

األصفهاني، وعلي ىذا ىو الذي تسمى بو علوي البصرة وقد وىم فيو أبو طالب رحمو اهلل. 
عنو صاحب مقاتل الطالبيين، وأما والده وعلي ىذا كاف باقياً بعد قتل علوي البصرة وأخذ 

محمد وأخيو أحمد بن محمد فإنهما توفيا في حبس بغداد.، أشار إلى ذلك المنصور باهلل، 
 توفي بعد العشر والثالث المائة.
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)قب( علي بن محمد بن يزداد أبو تماـ العبدي القاضي الواسطي، عن ابن مظفر وأبو الفضل 
اهلل بن محمد المروزي، وعنو ابن المغازلي، قاؿ خميس الجوزي: كاف رافضياً الزىري وأبو عبيد 

يتظاىر بو. وقاؿ ابن ماكوال: ثقة في الحديث. وقاؿ خميس أيضاً: كاف صحيح السماع رحل 
 إليو الناس إلى أف مات في شواؿ سنة تسع وخمسين وأربعمائة.

، عن عبد اهلل بن أيوب وابن ناجيو )ش ؽ( علي بن محمد بن أحمد بن لؤلؤ أبو الحسن الوراؽ
وحميد بن محمد الكاتب، وعنو أبو القاسم التنوخي والحسن بن علي الجوىري، قاؿ الذىبي: 

 وثقو األزىري وغيره. توفي سنة سبع وسبعين وثالثمائة.
)ش( علي بن محمد بن أحمد بن كيساف النحوي أبو الحسن، عن يوسف القاضي، وعنو أبو 

 قاؿ البرقاني: كاف ال يحسن يحدث إالَّ أف سماعو كاف صحيحاً مع أخيو. القاسم التنوخي،
)ش( علي بن محمد بن أحمد بن سليماف القرشي أبو عامر الغزاؿ، عن ابن شاىين، عمر بن 

 أحمد، وعنو المرشد.
)جا( علي بن محمد بن أحمد أبو الحسن، عن علي بن عاصم وابن منيع وعلي بن محمد بن 

 عنو الجرجاني يحتمل أف يكوف ابن لؤلؤ أو ابن كيساف واهلل أعلم.داىر وغيرىم، و 
 )ط( علي بن محمد بن أباف، عن عبد اهلل بن محمد الروياني، وعنو أبو العباس الحسني.

)ؽ( علي بن محمد بن إبراىيم بن أبي سكيلة البهراني الجلبي، عن ابن المبارؾ والفضل بن 
 ليو بحلب سنة ...... وثالثين ومأتين.عياض، وعنو عبد اهلل بن سعيد، سمع ع

)ش( علي بن محمد بن بكراف الهجيمي، عن أبي يعقوب إسحاؽ بن إبراىيم، وعنو سليماف بن 
 نقيد، أىملو موالنا.

)قب محيط( علي بن عبد اهلل بن محمد بن ربياف أبو الطيب الجعفي الكوفي، عن عبد اهلل بن 
 وعبد العزيز بن إسحاؽ الزيدي. جعفر الفقيو، وعنو أبو عبد اهلل العلوي

 )ش( علي بن محمد بن ... شيخ محمد بن علي الوراؽ.
)قب( علي بن محمد بن الحسن أو الحسين القاضي أبو تماـ، عن أبي الفرح الحنوطي، وعنو 

 بن المغازلي.
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 )ش( علي بن محمد بن إسحاؽ الخزاعي، شيخ أبي عبد اهلل العلوي.
 ن حاجب، عن محمد بن الحسين األشناني، وعنو أبو عبد اهلل العلوي.)ش( علي بن محمد ب

)ط( علي بن محمد بن جعفر بن محمد بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 



 طالب أبو محمد المعروؼ باألفوه الحماني الشاعر المشهور ومن شعره:
 بياتلقد فاخرتنا من قريش عصابة بمط خدود وامتداد أصابع، األ

 توفي سنة إحدى وستين ومائة.
)جا( علي بن محمد بن داىر، عن عبد اهلل بن محمد بن سواد، وعنو علي بن محمد بن 

 أحمد.
ش( علي بن محمد، ويقاؿ ابن أحمد بن الحسن بن كأس النخعي أبو القاسم القاضي  2)

ىيم المحاربي، وعن بالرملة يروي مجموعي اإلماـ زيد بن علي، عن جده أبو أمو سليماف بن إبرا
إبراىيم بن سليماف، وعن أحمد بن زكريا وسمع عليو الحديثي محمد بن عبد اهلل بن المطلب 

الشيباني والفقهي، عبد العزيز بن إسحاؽ الزيدي ذكره في التذكرة وطبقات الحنفية، توفي سنة 
 أربع وعشرين وثالثمائة، قاؿ موالنا: وثقو المؤيد باهلل.

بن صدقة الجوىري الواسطي، عن محمد بن زكريا، وعنو أبو محمد عبد  )قب( علي بن محمد
 اهلل بن محمد السقا.

)مح( علي بن محمد بن الحسين بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
 عن أبيو، عن جده، وعنو المرادي.

، وعنو علي بن )ش( علي بن محمد بن سعيد الزرار أبو الحسن الكوفي، عن جعفر الفريابي
 المحسن التنوخي وعبد اهلل بن محمد بن قزعة.

)ش( علي بن محمد بن عبيد بن كثير العامري أبو القاسم، ويقاؿ علي بن محمد بن أبي شعيب 
 العامري، عن إسحاؽ بن محمد بن مرواف، وعنو إبراىيم بن طلحة بن غساف.

، عن أحمد بن إسحاؽ، وعنو )ط( علي بن محمد بن علي بن الحسين الصيدالني أبو إسحاؽ
 محمد بن علي التمار الواسطي.
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علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب أبو الحسن العسكري، عن أبيو، عن جده، وعنو ولده الحسن، كاف فقيهاً إماماً زاىداً 

 الفضل، توفي سنة أربع وخمسين ومأتين.أحد أئمة اإلثنى عشرية، وكاف في تماـ 
)جا( علي بن محمد بن علي ويقاؿ ابن أحمد بن علي متوَّية أبو الحسن الواحدي، عن أبي 
محمد الحسين بن محمد ومحمد بن محمد بن يحيى، وعنو محمد بن حسن بن زىير، كاف 

توفي سنة ثماف أستاذ عصره في النحو ورزؽ السعادة في تصانيفو وأجمع الناس على حسنها، 



 وستين و....
)ش( علي بن محمد بن عمر الحربي السكري الحافظ، عده اإلماـ عليو السالـ في رجاؿ 

 المرشد باهلل، قاؿ في الجامع: توفي سنة سبع وثمانين وثالثمائة.
)ط جا( علي بن محمد بن مهدي الطبري أبو الحسن ويقاؿ علي بن مهدي، نسبو إلى جده، 

الطبري والناصر للحق ومحمد بن علي بن ىاشم، وعنو أبو طالب عن محمد بن جرير 
والشريف محمد بن القاسم ومحمد بن عبد الحميد الطبري، كاف حافظاً مبرزًا في العلـو ما 

 شوىد في أيامة مثلو وقد صاحب أبي الحسن األشعري مدة، قالو في كتاب مناقب الشافعي.
ناصر للحق وأبو بكر بن األنباري وخلق، وعنو )ط( علي بن مهدي الطبري أبو الحسن، عن ال

 اإلماـ أبو طالب كثيراً والشريف أبو جعفر محمد بن القاسم الحسني.
)محيط( علي بن محمد بن مجالد أبو الطيب، عن أحمد بن قاسم، وعنو عبد العزيز بن 

 إسحاؽ الزيدي.
ي بكر محمد بن )قب( علي بن محمد بن عبد الصمد الديلي األصبهاني أبو الفتح عن أب

 أحمد، وعنو ابن المغازلي.
)قب( علي بن محمد بن عبد اهلل المعدؿ أبو الحسن، عن علي بن إسماعيل الصفار وأبي نعيم 

 اإلستراباذي، وعنو عيسى بن خلف األندلسي.
)محيط( علي بن محمد بن محمد بن عقبة أو ابن عتبة أبو الحسن البغدادي، عن إبراىيم بن 

 وعنو أبو بكر بن محمد الحمدوني.إسحاؽ الصراؼ، 
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( علي بن محمد بن مهرويو أبو الحسن القزويني الفارسي، عن داود بن سليماف الغازي 2)
وجماعة، وسمع عليو صحيفة علي بن موسى أبو الحسن علي بن الحسن بن عبد الرحيم 

رازي ذكر ذلك في تاريخ والحافظ الحسن بن علي بن بندار وعبد الرحيم التميمي بن إبراىيم ال
قزوين، وقاؿ الذىبي في ذكر داود لو نسخة رواىا عنو علي بن محمد بن مهرويو الصدوؽ، 

قلت: وممن روى عن علي بن محمد أبو العباس الحسني ويحيى بن الحسين الحسني. توفي 
 سنة خمس وثالثين وثالثمائة، وقد نيف على المائة. وممن صحح روايتو أبو نعيم.

ي بن محمد بن ىاروف السعدي الروياني، عن محمد بن أيوب الرازي وغيره، وعنو أبو ( عل2)
العباس الحسني، الظاىر أنَّو علي محمد بن العلى الشونيري، قاؿ الذىبي: توفي سنة أربع 

 وستين وثالث مائة.



)ط( علي بن محمد بن ىاشم، عن ابن أبي الدنيا، وعنو علي بن مهدي الطبري، قاؿ موالنا: 
 الصواب محمد بن علي بن ىاشم.

)ط( علي بن محمد األودي، عن فضيل وعثماف بن سعيد والصواب علي بن محمد بن سعيد 
 المنذر، وعنو األودي يأتي إنشاء اهلل.

)ف علوي( علي بن محمد بن محمد بن عقبة الشيباني عن حسن بن محمد بن سعيد وعنو أبو 
 عبد اهلل العلوي.

ي أبو الحسن سمع الحافظ الحسين بن علي المصري سنة ثالث )ط( علي بن محمد البحر 
 وثالثمائة، وعنو أبو طالب، وىو ابن عشر سنين.

 )ش( علي بن محمد الرازي أبو القاسم شيخ أبي الشيخ.
)ط( علي بن محمد المدائني أبو الحسن األخباري، عن أبي بكر الهذلي وسفياف بن إدريس، 

بير بن بكار وخلق، قاؿ يحيى: ثقة، ثقة، ثقة. عده المنصور وعنو البغوي وعمرو بن شيبة والز 
 باهلل من رجاؿ العدؿ والتوحيد، توفي سنة أربع أو خمس وعشرين ومأتين.

)ف( علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب المروزي أبو الحسين، عن عبد الرحمن بن حاتم 
 وغيره، وعنو السماف.

زار، عن الحسن بن محمد السكري، وعنو أبو )علوي( علي بن محمد بن بناف أبو الطيب الج
 عبد اهلل العلوي.

(2/254) 

 

 )ط( علي بن محمد بن مرداس، عن أبي معاوية، وعنو محمد بن ىشاـ.
)مرتضاه( علي بن محمد السواؽ أبو الحسن، عن أحمد بن محمد السكوني، وعنو أبو حفص 

 الكناني.
 ة، وعنو أبو بكر الجودزاني.)ش( علي بن مسلم أبو مسلم المديني، عن ابن عقد

)قب( علي بن مسلم بن سعيد الطوسي نزيل بغداد أبو الحسن، عن يوسف بن الماحشوف وابن 
المبارؾ، وعنو البخاري وأبو داود والنسائي، وقاؿ: ليس بو بأس. توفي سنة ثالث وخمسين 

 ومأتين.
 ي.)قب( علي بن مسلم بن أبي عاصم، وعنو عبد اهلل بن الحسين المحامل

)ش( علي بن مسعدة الباىلي أبو حبيب البصري، عن قتادة وعبد اهلل بن الرومي، وعنو زيد بن 
حباب وابن المبارؾ ويحيى القطاف وغيرىم، وثقو أبو داود الطيالسي، وقاؿ يحيى: صالح، 



 وقاؿ أبو حاتم: ال بأس بو، احتج بو الترمذي وابن ماجة.
كوفي الحافظ، عن ابن جريج واألعمش وأبو بكر )مح( علي بن مسهر القرشي أبو الحسن ال

 بن أبي شيبة وغيرىم، وثقو يحيى وأبو زرعة، توفي سنة تسع وثمانين ومائة.
)ـ( علي بن معبد بن شداد العبدي أبو محمد الرقي، عن الليث ووكيع وإسماعيل بن عياش، 

لذىبي، توفي سنة وعنو إسحاؽ بن منصور وأبو حاتم ويحيى وفهد وغيرىم، وثقو أبو حاتم وا
 ثماف عشرة ومأتين، احتج بو أبو داود والنسائي.

)ـ( علي بن معبد بن نوح أبو الحسن البغدادي، عن يعقوب بن إبراىيم وجرير بن عبد الحميد 
وغيرىما، وعنو الطحاوي والنسائي ، قاؿ ابن أبي حاتم: صدوؽ، وثقو العجلي، توفي سنة سبع 

 وخمسين ومأتين.
د المصري الصغير، عن أبي أحمد الزبيري وعلي بن معبد الكبير، ىكذا في )ـ( علي بن معب

 اإلكماؿ واألكثر ىو األوؿ.
 )ط( علي بن معبد، عن عبد اهلل بن القاسم، وعنو زياد العبدي.

 )ط( علي بن المغيرة، عن المعمر بن المثنا، وعنو الزبير بن بكار.
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ألزدي أبو الحسن الكوفي، عن محمد بن فضيل )ط ش مح ؽ( علي بن المنذر الطريقي ا
وإسماعيل بن أباف ووكيع وغيرىم، وعنو محمد بن منصور وعباد وجعفر بن محمد الحسني، 
وعده، قاؿ النسائي: شيعي ثقة. ووثقو أبو حاتم وأبو نمير. توفي سنة ست وخمسين ومأتين، 

 اود.عداده في ثقات محدثي الشيعة، واحتج بو األربعة إالَّ أبا د
)ط( علي بن مهدي الطبري أبو الحسن الناصر للحق وأبو بكر بن األنباري وخلق، وعنو اإلماـ 

 أبو طالب كثيرًا والشريف أبو جعفر محمد بن القاسم الحسني.
ص( علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب  5)

أبيو وعمومتو وابن أبي رافع ونصر بن علي  المعروؼ بالرضى اإلماـ الحجة أبو الحسن، عن
الجهضمي، وعنو أحمد بن عامر الطائي وداود بن سليماف الغازي الصحيفة، وعنو ولده محمد 

وعبد السالـ بن صالح الهروي ضعفو الشّقي على القارئ، وعن الدار قطني أف ابن حباف في  
ائب. فانظر إلى كالـ ىؤالء في كتابو قاؿ: يهم ويخطئ. وقاؿ ابن طاىر: يأتي عن آبائو بعج

ىذا اإلماـ الذي ىو نسيج وحده ووحيد عصره علماً وفضالً وكماالً حتى قاؿ أحمد في سند 
الحديث القدسي لو قرئ ىذا اإلسناد على مجنوف لبرئ من جنتو فكيف حالهم مع الشيعة 



د أف كاف قد عهد واألتباع. قاؿ المنصور باهلل واألصبهاني: دس عليو المأموف السم فقتلو بع
إليو بالخالفة ولم يختلف في قتلو بالسم وإنما اختلف في الكيفية. وكانت وفاتو بطوس سنة 
 ثالث ومأتين وقد صح فيو األثر عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم وعلى روحو في األرواح.
بي علي بن موسى السمسار مسند دمشق، عن.... قاؿ الذىبي: حدث بصحيح البخاري، عن أ

زيد المروزي ولو سماعات عالية، قاؿ أبو الوليد الباجي في أصولو سقم وفيو تشيع يفضي إلى 
 الرفض اىػ ، عداده في ثقات محدثي الشيعة.

)ط جا( علي بن مهراف الرازي الطبري، عن سلمة بن الفضل، وعنو أبو أحمد العسكري، 
 لو حديثاً منكرًا. وجعفر النيروسي، قاؿ ابن عدي: ما أعلم إال خيراص ولم أر
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)ط جا( علي بن نصر بن علي الجهضي الصغير البصري، عن أبيو وعبد الصمد بن عبد 
الوارث، وعنو ابن صاعد ومسلم واألربعة إالَّ ابن ماجة، وثقو أبو حاتم والنسائي، توفي سنة 

 خمسين ومأتين.
، وعنو أحمد بن محمد بن )ط جا( علي بن نصر بن الحارث الهمداني، عن حسن بن الربيع

 لقماف.
)صحيفة( علي بن النعماف األعلم، عن عمير بن المتوكل صحيفة زين العابدين، وعنو عبد اهلل 

 بن عمر بن الخطاب.
)ط( علي بن نفيل النهدي أبو محمد الحراني، عن ابن المسيب، وعنو أبو المليح الرقي وغيره، 

 عشرين ومائة.قاؿ أبو حاتم: ال بأس بو. توفي سنة خمس و 
 )ـ( علي بن ىاروف بن أباف، عن علي بن أيوب وأبي كريب، وعنو أبو العباس الحسني.

( علي بن ىاشم بن البريد العابدي موالىم، عن ابن أبي ليلى واألعمش وعبد الملك بن أبي 4)
سليماف، وعنو محمد بن الصلت وإسحاؽ بن إسرائيل وأبو معمر ومحمد بن عبد المحاربي 

، قاؿ أبو زرعة وابن المديني: صدوؽ، وقاؿ أحمد: ما أرى بو بأساً، وقاؿ أبو داود: وغيرىم
ثبت يتشيع. وقاؿ النسائي: ليس بو بأس. ووثقو ابن معين. قاؿ في التهذيب والنسائي وأبو 

حاتم. توفي سنة إحدى وثمانين ومائة، عداده في ثقات محدثي لشيعة وخرج مع اإلماـ 
 الحسين بن علي الفخي.

)ط ش( علي بن ىاشم الرقي، عن محمد بن عبد اهلل بن أبي رافع، وعنو عباد بن يعقوب. 
 الظاىر أنَّو البريدي.



 )مح( علي بن ىاشم، عن العلى بن صالح، وعنو إبراىيم بن محمد بن ميموف.
)قب( علي بن ىشاـ، والصواب ابن ىاشم بن البريد علي بن ميثم الكناني التمار، عن........ 

 ميثم من كبار الشيعة. بنوا
 )ـ( علي بن ىرمرديار، عن أبي كريب، وعنو أبو محمد جعفر بن أحمد األنماطي.

 )ـ( علي بن الهيثم السعدي، عن سفياف، وعنو أبو العباس الحسني.
 )ط( علي بن وازع، عن أسباط بن نصر، وعنو قاسم بن خليفة.

 زيز بن إسحاؽ.)ط( علي بن الوليد، عن عباد بن يعقوب، وعنو عبد الع
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)ش( علي بن يحيى بن عبد كونة أبو الحسن األصبهاني، عن أبي القاسم بن صدقة ابن بندار، 
 وعنو بواسطة أحمد بن جعفر الحافظ وغيره، توفي سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة.

شريك  )ط( علي بن يحيى بن خالد الزرقي األنصاري، عن أبيو وعم أبيو رفاعة بن رافع، وعنو
بن أبي نمر وابنو علي ونعيم بن عبد اهلل المجمر وغيرىما، وثقو ابن معين والنسائي، توفي سنة 

 تسع وعشرين ومائة، احتج بو البخاري واألربعة إالَّ الترمذي.
 )ـ( علي بن يحيى األيلي، عن محمد بن شداد المسمعي، وعنو محمد بن علي العبدلي.

الجوىري، عن زكريا بن يحيى البزار، وعنو محمد بن إسحاؽ )محيط( علي بن يزداد الجرجاني 
 بن يعقوب ىو أحد مشائخ ابن عدي.

 )ط( علي بن يزيد بن مخلد، عن أبيو، وعنو أبو العباس الحسني.
)مح ط ش ف( علي بن يزيد بن أبي ىالؿ اآلىاني، عن القاسم بن أبي عبد الرحمن نسخة، 

لي في نفسو صالح. ووثقو أحمد وابن حباف، توفي سنة وعنو عبيد اهلل بن زحر، قاؿ الذىبي: ع
 عشر ومائة، احتج بو الترمذي وابن ماجة.

)قب( علي بن يزيد الصدأي أبو الحسن صاحب األكفاف، عن محمد بن عبد اهلل العرزمي 
واألعمش وغيرىما، وعنو ابنو الحسين وغيره، قاؿ أحمد: ما بو بأس. ووثقو أحمد وابن حباف 

 بو النساي في مسند علي. أيضاً، احتج
 )محيط( علي بن ىارف العبدي، عن علي بن ثابت، وعنو أبو سلمة.

 )ط( علي بن يعمر، عن إسحاؽ بن عمار، وعنو أحمد بن محمد بن خالد.
 )ط( علي األزرؽ، ىو ابن عامر مر.

 )مح( علي البزار، عن ابن المبارؾ، وعنو إبراىيم.



 و البغوي، ىو ابن محمد مر ذكره.)ط( علي بن المديني، عن سفياف، وعن
 )مح( علي أبو الحسن، عن أبي جعفر، وعنو جعفر بن غياث.

 )ـ( علي، عن فهد، وعنو الطحاوي ىو علي بن معبد البغدادي.

(2/258) 

 

 من اسمو عليم
)ش قب( عليم بن قيس الجندي وفي اإلكماؿ بن قعير، عن أنس، وعن سلماف، وعنو أبو 

 وعبد الرحمن بن مسعود العبدي.صادؽ وحسن بن الربيع 

(2/259) 

 

 من اسمو عمار
 )ط( عمار بن أباف، عن كليب الحارثي، وعنو يحيى بن الحسن العقيقي.

)ط( عمار بن الحسن بن بشير الهمداني الرازي أبو الحسن النسائي، عن زافر بن سليماف 
ؼ وحسن بن سفياف وجرير بن عبد الحميد وابن المبارؾ وخلق، وعنو محمد بن أحمد بن عو 

 والنسائي ووثقو، توفي سنة اثنين وأربعين ومأتين.
 )قب( عمار بن خالد، عن إسحاؽ األزرؽ، وعنو أبو ميسرة.

)محيط( عمار بن رجاء، عن عبيد اهلل بن موسى وأبي عامر العقدي، وعنو أحمد بن سعيد 
 الثقفي وعلي بن محمد اإلستراباذي.

األحوص الكوفي الضبي، عن موسى بن عائشة واألعمش،  )ط ش( عمار بن زريق التميمي أبو
وعنو األحوص ووكيع وأبو أحمد الزبيري، وثقو يحيى والذىبي، وقاؿ السليماني: رافضي. قلت: 

 عداده في ثقات الشيعة، احتج بو مسلم واألربعة إالَّ الترمذي، توفي سنة تسع وخمسين ومائة.
وعنو ولده محمد وجماعة، وثقو ابن حباف، احتج )ط( عمار بن سعد القرظ، عن أبيو وغيره، 

 بو ابن ماجة.
)ط( عمار بن شعيث، عن أبيو، وعنو أحمد بن عبدة، قاؿ في التقريب مقبوؿ من الثالثة، احتج 

 بو أبو داود.
)ش( عمار بن أبي عمار مولى بن ىاشم أبو عمر المكي، عن ابن عباس وأبي قتادة وغيرىما، 

وحماد وعطاء وخلف، وثقو أبو حاتم. توفي في والية خالد القسري  وعنو حميد الطويل وشعبة



 على العراؽ، احتج بو مسلم واألربعة.
 )مرتضاه( عمار بن عبد الحميد أبو ياسر، عن داود بن عفاف، وعنو حسين بن علي التميمي.

و  )ش( عمار بن عمر بن المختار، عن أبيو، وعنو علي بن سعيد الرازي، قاؿ في الميزاف: في
 كالـ وىذا من الجرح المجمل، فينظر أىملو موالنا.

 )مح( عمار بن أبي مالك عمرو بن ىاشم الحسيني، عن أبيو، وعنو المرادي من رجاؿ الميزاف.
 )علوي( عمار بن مووار، عن المبجل، وعنو محمد بن سيار.

 )مح ط ف قب( عمار بن معاوية الدىني، سيأتي.
 نو الحسن بن عرفة ال سيف إالذي الفقار.)قب( عمار بن محمد بن علي حدث ع
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)ش( عمار بن محمد الثوري أبو اليقضاف، عن األعمش ومنصور والليث وطائفة، وعنو أحمد 
وابن عرفة وأبو كريب وخلق، قاؿ أبو حاتم وغيره: ال بأس بو. ووثقو علي بن حجر وابن سعد 

 و مسلم والترمذي وابن ماجة.والذىبي، توفي سنة اثنتين وثمانين ومائة، احتج ب
)مح ط( عمار، عن الصادؽ، وعنو حرب بن الحسن، ىو عمار بن معاوية الدُّىني أبو معاوية، 
عن أبي الطفيل وأبي وائل وغيرىما، وعنو ابنو وشريك وشعبة والسفياناف، قاؿ ابن عنبة: قطع 

ثقو أحمد وابن معين وأبو بشر بن مرواف عرقوبتو في التشيع، وقاؿ في الكاشف: شيعياً ثقة. وو 
 حاتم والناس، توفي سنة ثالث وثالثين ومائة.

(2/261) 

 

 من اسمو عمارة
)ط( عمارة بن ثوباف حجازي، عن أبي الطفيل، وعنو ابن أخيو جعفر بن يحيى وثقو ابن حباف، 

 واحتج بو أبو داود وابن ماجة.
وابن عمر، وعنو الحماداف )نص ش قب( عمارة بن جوين أبو ىاروف العبدي، عن أبي سعيد 

 والسفياناف وشريك وثقو أئمتنا وال يضره قوؿ النواصب فيو، توفي سنة أربع وثالثين ومائة.
)ـ( عمارة بن خزيمة بن ثابت األوسي، عن أبيو وعثماف بن حنيف، وعنو الزىري وابن أبي 

 يحيى، وثقو النسائي، توفي سنة خمسين ومائة، احتج بو األربعة.
بن راشد، عن أبي ىريرة، وعنو عبد الرحمن لعلو ابن راشد بن كنانة، قاؿ الذىبي:  )ش( عمارة



 محلو الصدؽ.
)ش( عمارة بن زاذاف البصري الصيدالني أبو سلمة، عن الحسن ومكحوؿ، وعنو شيباف بن 

فروخ وعبد الواحد بن غياث وجماعة، وثقو أحمد في رواية، وقاؿ ابن عدي: ال بأس بو، 
 ، احتج بو البخاري في األدب واألربعة إالَّ النسائي.وضعفو اآلخروف

 )نص( عمارة بن زيد، عن بكر بن حارثة، وعنو محمد بن عبد الّلو البلوي.
 )مح( عمارة بن صيد، عن محمد بن إسحاؽ، وعنو سفياف ووكيع.

، عن أبيو، وابن عمر. وعنو: أبو حاـز وعمرو بن كثير، وابنو  )ش( عمارة بن عمرو بن حـز
 مد، وثقو ابن حباف، قتل يـو الحرة احتج بو أبو داود وابن ماجو.مح

)نص( عمارة بن عمير التيمي الكوفي، عن علقمة واألسود وابن عطية، وعنو الحكم واألعمش، 
 وثقو النسائي، توفي بعد المائة، وقيل قبلها بسنتين، احتج بو الجماعة.

س والشعبي وغيرىما، وعنو الثوري وبنوه جا ش( عمارة بن غزية المازني األنصاري، عن أن 2)
وعدة، وثقو أحمد وأبو زرعة وابن سعد، وقاؿ ابن معين وأبو حاتم: صدوؽ صالح. وقاؿ 
 النسائي: ليس بو بأس. توفي سنة أربعين ومائة، احتج بو الجماعة، لكن البخاري تعليقاً.

ناف، وثقو النسائي، واحتج )مح( عمارة بن القعقاع الضبي الكوفي، عن أبي زرعة، وعنو السفيا
 بو الجماعة.

)ط( عمارة، عن أب نصر، وعنو محمد بن مصعب، الظاىر أنو ابن عيد، قاؿ أحمد: مستقيم 
 الحديث.
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 )ط( عمارة بن أبي بريدة، عن أبيو، وعنو األعمش.

(2/263) 

 

 من اسمو عمر
بن يحيى بن الحسين بن زيد  عمر بن إبراىيم بن محمد بن أحمد بن علي بن الحسين بن حمزة

بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو البركات ملحق األحفاد باألجداد العلوي الزيدي 
المحدث مفتي الكوفة على رأي الجارودية، عن الخطيب الحافظ وأبي الحسين النقور. وعنو 

 و موالنا رحمو اهلل.أبو سعد السمعاني وأبوه وعمر، توفي سنة تسعة وخمسين وثالث مائة، أىمل



)ش علوي( عمر بن إبراىيم بن أحمد بن حفص الكناني المقرئ، عن البغوي، وعنو عبد اهلل بن 
 أحمد المقرئ، وثقو في اإلكماؿ.

)ش قب( عمر بن أحمد بن عثماف المعروؼ ابن شاىين البغدادي الواعظ، عن الباعندي 
نوخي وعلي بن محمد الغزاؿ وغيرىما، ويحيى بن محمد بن صاعد، وخلق، وعنو أبو القاسم الت

قاؿ في اإلكماؿ: ىو الثقة المأموف. وثقو ابن أبي الفوارس والداودي سنة خمس وثمانين 
 وثالثمائة.

)ـ ش( عمر بن إبراىيم البغدادي أبو األذاف، عن يحيى بن المثنى وطبقتو، وعنو الطبراني 
 عين ومأتين.والنسائي، ووثقو ىو وابن حباف والخطيب، توفي سنة تس

 )ط( عمر بن أحمد بن القاسم النهاودندي، عن محمد بن أيوب، وعنو محمد بن عمرالدينوري.
 )ش( عمر بن أحمد بن علي الدار قطني، عن ابن صاعد، وعنو ولده علي.

)ش( عمر بن أحمد أبو بكر ابن السني البغداذي، عن القاسم بن سالـ، وعنو عبد اهلل بن 
 العباس.

حمد بن علي بن مالك األشناني أبو الحسن، عن محمد بن زكريا، وعنو أبو )ش( عمر بن أ
 الحسن، علي بن محمد بن لؤلؤ.

 ( عمر بن أبي األحوص الثقفي، عن إبراىيم بن ىراشة، وعنو ولده حسين أو حسن.2)
 )ط( عمر بن أذينة، عن أباف، وعنو حماد بن عيسى.

 ( عمر بن أيوب، عن نصر، وعنو ابن المبارؾ.2)
)ش( عمر بن أيوب الموصلي، عن مضاد بن عقبة، وعنو محمد بن صبيح. وذكره في تاج 

 العروس ووثقو الذىبي في الميزاف، وقاؿ من طبقة المعافا بن عمراف.
 )قب( عمر بن بشير، عن ابن زياد، وعنو ولده محمد.

 )ـ( عمر بن أبي بكر العبدي، عن إسرائيل، وعنو محمد بن سعد.
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 عمر بن تميم، عن علي غيره، وعنو عطية بن الحارث.)ط( 
)ط ش( عمر بن ثابت األنصاري، عن أبي أيوب األنصاري وغيره، وعنو الزىري وغيره، وثقو 

النسائي واحتج بو مسلم واألربعة، قلت: عمر ىذا ناصبي بغيض زايغ، كاف من أصحاب 
ت اهلل عليو، ويقوؿ: إنَّو منافق معاوية، وكاف يطوؼ في قرى الشاـ ويأمرىم بلعن الوصي صلوا

 أراد أف ينخس برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم.



)ش( عمر بن جابر الحضرمي أبو زرعة، عن جابر، وعنو سعيد بن أبي أيوب، قاؿ في تهذيب 
التهذيب: ذكره البرقي فيمن ضعف بسبب التشيع، وىو ثقة وذكره يعقوب بن سفياف في جملة 

 رمذي حديثو، عداده في رجاؿ الشيعة.الثقات، وصحح الت
 )ش( عمر بن جعفر، ىو شيخ القطيعي.

)ش( عمر بن حبيش أبو حفص، عن جعفر بن محمد البرذعي، وعنو ابن أبي كريمة أىملو 
 موالنا.

)ط ش( عمر بن الحسن بن علي بن عبد اهلل الشيباني البغدادي أبو الحسين القاضي األشناني، 
سالـ، وعنو عبد اهلل بن محمد القاضي وابن السماف غمزه الدار عن علي بن حرب وحسن بن 

 قطني، توفي سنة تسع وثالثين وثالثمائة.
)ش( عمر بن حسين بن إبراىيم الخفاؼ أبو القاسم المدني، عن أبي حفص الزيات، وعنو 

 المرشد.
لك وابن )ـ( عمر بن الحسين أبو قدامة المكي، عن موالتو عائشة بنت قدامة ونافع، وعنو ما

 إسحاؽ، وثقو النسائي، احتج بو مسلم وأبو داود.
 الطبراني. )ـ( عمر بن حفص السدوسي، عن علي بن عاصم، وعنو أبو القاسم

)ط مح( عمر بن حفص العبدي، عن ثابت البناني وأبي غالب وأبي الجارود، وعن علي بن 
حجر وحكم بن سليماف وعلي بن أحمد األودي، قاؿ ابن حباف: ىو الذي يقاؿ لو عمر بن 

 خليفة تكلم فيو غير واحد، ووثقو ىو وعمر بن علي.
 ي.)ش( عمر بن حفص، عن حماد، وعنو أبو بكر الشافع

 )جا ش( عمر بن الخطاب السدوسي، عن أحمد بن شعيب، وعنو محمد بن أيوب المالكي.
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)ش( عمر بن حمزة بن عبد اهلل بن عمر العدوي، عن عمو سالم ومحمد بن كعب، وعنو أبو 
 أسامة وأبو عاصم، احتج بو الجماعة، لكن البخاري تعليقاً وإال النسائي.

 بن الجارود المقري، عن محمد بن خلف، وعنو ابن أبي داود. )ط( عمر بن خالد بن يزيد
 )ش( عمر بن خالد الحراني، عن عيسى بن يونس، وعنو ولده محمد.

)ش( عمر بن داود بن عنبة المعروؼ بابن نبات العماني، عن محمد بن عيسى الواسطي، وعنو 
 محمد بن عمراف المرزباني أحد رجاؿ اإلكماؿ.

عبد اهلل المرىبي أبو ذر الكوفي، عن أبيو وسعيد وعطاء، وعنو أبو  )مح جا( عمر بن ذر بن



نعيم ووكيع وعايذ بن حبيب وخلق، وثقو العجلي والذىبي، وقاؿ: كاف رأساً في األرجاء، توفي 
 سنة ثالث وخمسين ومائة، احتج بو البخاري واألربعة إالَّ ابن ماجة.

شاـ ومالك، وعنو أحمد بن عبد المؤمن )ش( عمر بن راشد المدني أبو حفص الحارثي، عن ى
 وإبراىيم بن رستم أخرج لو ابن شاىين وكذبو أبو حاتم.

، وعنو ابن مهدي  )مح( عمر بن أبي زائدة الهمداني الكوفي، عن الشعبي وقيس بن حاـز
ومسلم وعدة، وثقو النسائي والذىبي، وقاؿ أحمد: كاف يرى القدر وكذى، عده المنصور باهلل 

 عدلية، توفي سنة تسع وخمسين ومائة.في رواة ال
 )ط( عمر بن أبي زحر بن حفص، عن جده حميد، وعنو زكريا بن يحيى الكوفي.

 عمر بن سعد القرظ، عن أيبو، وعنو ابنو حفص، وثقو ابن حباف.
)ش( عمر بن سعيد البصري، عن خالد بن معداف، وعنو بقية أخرج لو الطبراني في الكبير 

 ياً أوؿ من آمن بي، قاؿ الذىبي شيعي بغيض.والبزار، حديث أف عل
 )ش( عمر بن سعيد روى عنو أبو بكر القطيعي.

 )ش( عمر بن سعيد القراطيسي شيخ محمد بن العباس بن حيوة.
 )ط( عمر بن أبي سلمة الخزاعي، عن بدر بن الهيثم، وعنو أبو العباس الحسني.

 وعنو شعبة وثقو ابن معين.)ش( عمر بن سليماف العدوي، عن عبد الرحمن بن أباف، 
)ط( عمر بن شاكر، تابعي بصري، عن أنس، وعنو إسماعيل بن موسى ابن بنت السدي وغيره، 

 وثقو ابن حباف، احتج بو الترمذي.
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)ط جا( عمر بن شبَّة أبو عبيدة النميري أبو زيد البصري، عن عمر بن علي المقدمي والقطاف 
بلة بن مالك، وعنو ابن ماجو، وابن أبي حاتم وغيرىما، والقراءة، وابن المديني والقراءة عن ج

عبد اهلل بن سليماف وغيره، قاؿ أبو حاتم: صدوؽ. ووثقو عمر بن علي، توفي سنة اثنتين وستين 
ومأتين وأكثر الرواية عنو في مقاتل الطالبيين، وعداده في ثقات محدثي الشيعة، صاحب 

 روات العدلية أيضاً.تصانيف، وعده المنصور باهلل في 
 )ط( عمر بن صالح العجلي، عن زيد بن علي، عن آبائو، وعنو يونس.

)ـ( عمر بن صبيح العدوي أبو نعيم، عن أبي الزبير وغيره، وعنو أبو قتادة الحراني، تكلم عليو، 
وقاؿ علي بن خشـر سمعتو يقوؿ أنا وضعت خطبة النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم، قاؿ 

 قو المؤيد باهلل.موالنا: وث



 ( عمر بن عاصم، عن معتمر بن سليماف، والصواب: عمرو وسيأتي.2)
)مح ط( عمر بن عامر السلمي أبو حفص البصري القاضي، عن أـ كلثـو وقتادة، وعنو عبادة 
بن العواـ وغيره، قاؿ ابن المديني: صالح. ووثقو يحيى في رواية وفي أخرى ال بأس بو. توفي 

 بو زرعة: سنة خمس وثالثين ومائة، احتج بو مسلم والنسائي.وىو ساجد، قاؿ أ
 )مح( عمر بن عبد اهلل بن معمر، روى عنو اإلماـ زيد بن علي حديث المحـر ال يخطب الخ.

 )ـ( عمر بن عبد اهلل، عن نافع، وعنو مسدد.
 )مح( عمر بن عبد اهلل من بني عدي، عن ابن شهاب، وعنو موسى بن عبيدة.

 عبد اهلل بن الحسن، عن أبيو، وعنو أبو الشيخ.)ط ش( عمر بن 
)مح( عمر بن عبد اهلل بن عمر بن أحمد بن شؤذب، عن أبيو ومحمد بن الحسين الزعفراني 

 وغيرىما، وعنو ولده محمد وأحمد بن محمد بن طاواف.
( عمر بن عبد العزيز بن مرواف األموي أبو حفص، عن عبد اهلل بن جعفر وأنس وابن 5)

وعنو ابناه وحميد والزىري وغيره، توفي سنة مائة وإحدى وبويع لو سنة سبع وتسعين المسيب، 
 ولما بويع لو أمر بكف اللعن، عن الوصي ووصل اآلؿ ورد عليهم فدكا وداف بالعدؿ والتوحيد.
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 )مح( عمر بن عبيد اهلل بن معمر، عن زيد بن علي بن الحسين.
أبي لبيبة األيادي الطنافسي أبو حفص الكوفي، عن آدـ بن  ( عمر بن عبيد بن أبي أمية بن3)

علي وسماؾ ومنصور، وعنو عبد الوارث وأحمد بن يحيى وابن راىوية، قاؿ أبو حاتم: محلو 
 الصدؽ. وقاؿ الذىبي: ثقة ال جرح فيو. توفي سنة خمس وثالثين ومائة، احتج بو الجماعة.

، وعنو علي بن الحسين، احتج بو النسائي، )ط( عمر بن عثماف بن عفاف، عن أسامة بن زيد
 قاؿ الذىبي: اسمو عمرو بالفتح، وقاؿ مالك: عمر بالضم وتبعو أبو العباس الحسني.

 )ط( عمر بن عثماف الزىري، عن بكار بن عبد اهلل، وعنو محمد بن مسعود.
 )ط( عمر بن علي بن أبي بكر الرازي، عن ابيو، وعنو أحمد بن علي الرازي.

بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن أبيو، وعنو ابنا علي ومحمد، كاف  ( عمر3)
فاضالً سيًد نبياًل، توفي بعد الخمسين، قاؿ في الخالصة: وثقو ابن حباف، احتج بو مسلم 

 والترمذي والنسائي.
 عمر بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي، عن أبيو، وعنو جعفر بن عبد اهلل العلوي.

( عمر بن علي بن أبي طالب األكبر، عن أبيو، وعنو بنوه محمد وعبد اهلل وغيرىما، كاف ذا 5)



سن وفضل وجود وعفة وتخلف، عن الحسين، وثقو المؤيد باهلل، ذكره في اإلفادة، ووثقو 
العجلي، وليس بصحيح أنَّو قتل مع مصعب، وقد قيل أنَّو عمر األصغر واهلل أعلم بصحة ذلك، 

 سنة سبع وسبعين وقيل: خمس. احتج بو األربعة. توفي بينبع
)قب( عمر بن علي الصوفي الواسطي أبو القاسم، عن أحمد بن علي بن جعفر، وعنو أبو 

 الحسن بن المغازلي.
 )ش( عمر بن علي بن محمد أبو حفص الزيات، عن الفريابي، وعنو أبو القاسم التنوخي.

 ي بن إسماعيل البرار.)ط( عمر بن علي، عن عيسى بن شعيب، وعنو عل
)ط( عمر بن عوف، عن أبيو، وعنو كثير بن عبد اهلل، كاف من أصحاب ىشيم والراوين عنو 

 وخرج مع إبراىيم بن عبد اهلل.
عمر بن غياث الحضرمي الكوفي، عن عاصم بن بهدلة، وعنو الزىري وغيره، روى في فضل 

 البتوؿ فضعفوه.
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حفص العبدي، عن حبيب وبسطاـ بن النصر وغيرىما، وعنو  )مح( عمر بن فرج القتات أبو
 ابن المبارؾ ووكيع وغيرىما رضيو أبو داود، ووثقو ابن معين وأبو حاتم.

 )قب( عمر بن الفتح البغدادي، عن أبي عمارة المستملي، وعنو أبو الفرج الفحوطي.
 )ط( عمر بن الفضل الخثعمي........... النفس الزكية، وعن ابن دأب.

 )مح ـ( عمر بن مرة، عن أبي جعفر المرادي، والصواب: عمرو كما سيأتي.
)نص ـ( عمر بن قيس، عن أبي إسحاؽ، وعنو أبو معشر وأبو خالد األحمر، لعلو ابن الماصر 

 بن الصباح الكوفي، وثقو ابن معين وأبو حاتم وأبو داود، وقاؿ في الكاشف: ثقة مرجئ.
يري البجلي البغدادي القاضي أبو القاسم بن سْبنك، عن )ش( عمر بن محمد بن إبراىيم الحر 

أبي القاسم البغوي، وعدة، وعنو خلق منهم حفيده محمد بن إسماعيل وأبو القاسم التنوخي، 
 قاؿ الخطيب: كاف ثقة. توفي سنة ست وسبعين ومأتين.

 فر.)ط( عمر بن محمد بن إسحاؽ النميري، عن عبد اهلل بن ميموف، وعنو عبد اهلل بن جع
 )ط( عمر بن محمد بن بكار، عن يوسف بن موسى، وعنو ابن عدي.

)ش ؽ( عمر بن محمد بن الحسن بن الزبير األسدي أبو حفص الكوفي المعروؼ بابن التَّلَّ، 
 عن أبيو ووكيع، وعنو البخاري والنسائي، وقاؿ: صدوؽ.

 )ط( عمر بن محمد بن أبي حفصة شيخ بن عدي.



ن عبد اهلل بن عمر بن الخطاب العسقالني، عن أبيو وعمو سالم، )ش( عمر بن محمد بن زيد ب
وعنو سعيد وابن وىب وخلق، وثقو أحمد وأبو حاتم، وقاؿ في الكاشف: كاف ثقة جلياًل. توفي 

 سنة خمسين ومائة، احتج بو الجماعة إالَّ الترمذي.
غوي، وعنو )ش( عمر بن محمد بن سيف البغدادي أبو القاسم الكاتب، عن ابن صاعد والب

 عبد اهلل بن محمد البغدادي.
)قب( عمر بن محمد بن صهباف أبو جعفر األسلمي، ويقاؿ: عمر بن صهباف، عن نافع وزيد 

 بن أسلم، وعنو محمد بن بكر البرساني، ىو خاؿ إبراىيم بن أبي يحيى.
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زيات، عن )ش ؽ( عمر بن محمد بن علي بن يحيى البغدادي الناقد الصيرفي أبو حفص ال
جعفر الفريابي وحماد بن خالد وابن ناجية، وعنو البرقاني وأبو القاسم التنوخي، قاؿ في 

 اإلكماؿ: ثقة. ووثقو البرماني وابن أبي الفوارس والعتيقي، توفي سنة خمس وسبعين وثالثمائة.
 )ط( عمر بن محمد النميري البصري، عن إبراىيم بن محمد بن سعيد الثقفي، وغيره، وعنو

 عبد العزيز بن إسحاؽ.
)مح( عمر بن محمد، عن أبيو، وعنو محمد بن حسين بن عيسى بن زيد، يحتمل أف يكوف 

عمر بن محمد بن الحنفية وأف يكوف عمر بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب أبو إبراىيم 
 العلوي.

، وعنو أحمد بن روح.  )ـ( عمر بن محمد، عن أبي حاـز
 حمد بن يونس، وعنو أحمد بن عبد اهلل.)ف( عمر بن محمد، عن م

)ش( عمر بن مختار البصري، عن غالب القطاف وغيره، وعنو ولده عمار، ىذا الصواب وأورده 
في الميزاف، والواقع في األمالي عبد المختار فلعلو غلط من النساخ، تكلم عليو ابن عدي، 

 واهلل أعلم. أىملو موالنا.
 اد، وعنو إسحاؽ بن محمد المقري.)ط( عمر بن مدرؾ، عن محمد بن زي

 )ف( عمر بن سكين المدني، عن نافع، وعنو محمد بن الصلت.
 )ط( عمر بن مصعب، عن فرات بن أحنف، وعنو عباد بن يعقوب.

( عمر بن موسى بن وجيو الوجيهي الميثمي األنصاري الشامي، عن زيد بن علي ومكحوؿ 2)
ة وأبو نعيم وجماعة، قاؿ موالنا: ىو من رجاؿ وقتادة والحكم، وعنو إبراىيم بن نافع وبقي

الشيعة وجرحوه بسبب روايتو في فضائل أىل البيت وقد وثقو المؤيد باهلل اىػ، توفي قريب من 



 موت األوزاعي.
)ش( عمر بن موسى بن سليماف الحارثي البصري الكديمي، عن حماد بن سلمة وغيره، وعنو 

 أبو ىالؿ وغيره.
 عمرو بن شعيب الظاىر أنَّو الوجيهي. )مح( عمر بن موسى، عن

)ـ( عمر بن نافع المدني، عن أبيو، وعنو يحيى بن سعيد األنصاري ومالك، وثقو النسائي 
والذىبي، وقاؿ أحمد: ىو أوثق ولد نافع. توفي في أمارة المنصور، احتج بو الجماعة إالَّ 

 الترمذي.
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دة، وعنو أبو سفياف ومسلم بن قتيبة، قاؿ ابن )ط( عمر بن نبهاف الغبري، عن الحسن وقتا
 معين في أحد قوليو: صالح الحديث. احتج بو أبو داود والبزار.

)ط( عمر بن ىارف بن يزيد بن جابر البلخي أبو حفص مولى ثقيف، عن الصادؽ وغيره، وعنو 
كيره، وما نصر بن علي واألشج وجماعة، قاؿ الذىبي: كاف من أوعية العلم على ضعفو وكثرة منا 
 أظنو ممن يتعمد الباطل، احتج بو الترمذي وابن ماجة، توفي سنة أربع وتسعين ومائة.
 )ـ( عمر بن يحيى النيسابوري، عن محمد بن جابر، وعنو موسى بن عمر الجرجاني.

 )ش( عمر بن يوسف بن الضحاؾ المخرمي، عن محمد بن أسكاؼ، وعنو أبو بكر القطيعي.
ابن عبد اهلل المدني أبو حفص، عن ابن عباس وأنس وابن عمر وابن )ؽ( عمر مولى غفرة ىو 

المسيب، وعنو عيسى بن يونس وابن سابور، وثقو ابن سعد، وقاؿ أحمد: ليس بو بأس. توفي 
 سنة خمس وأربعين ومائة، احتج بو الترمذي.

 )ـ( عمر مولى عنبسة القرشي، عن زيد بن علي، وعنو قيس بن الربيع.
 فص القزاز، عن الصادؽ، وعنو حسن بن عبد الرحمن.)مح( عمر أبو ح

 )ط( عمر، عن رجل من بني سلمة، وعنو إسماعيل.
 )مح( عمر، عن ثور بن يزيد، وعنو أبو ىشاـ الرفاعي.
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 من اسمو عمرو
 )ط( عمرو بن أحمد بن بشر، عن محمد بن يزيد، وعنو محمد بن يزداد.



لعلي بن زريق الحمصي، عن محمد بن إسماعيل بن )ش( عمرو بن إسحاؽ بن إبراىيم بن ا
 عياش، وعنو أبو القاسم الطبراني.

 )مح( عمرو بن أسعد الجيار، عن ابن عمر وغيره، وعنو زيد بن أسلم.
)ؽ( عمرو بن األزىر العتكي قاضي جرجاف، عن ىشاـ وحميد الطويل، وعنو إسماعيل بن عمر 

 البجلي، غمزوه.
 شيخ ألبي إسحاؽ في فضل الخمسة فأغاظ الذىبي. عمرو بن إسماعيل الهمداني

)ط( عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الليثي المعروؼ بالجاحظ، أحد العلماء المشهورين 
 صاحب التصانيف في كل مقالة، وكاف تلميذاً للنظاـ، توفي سنة خمس وخمسين....

 ي.)ط( عمرو بن بزيغ األزدي، عن أبي معمر، وعنو أحمد بن يحيى األود
 )ط( عمرو بن بكار، عن علي، وعنو عطية بن الحارث.

 )ش( عمرو بن بكر القعنبي، عن محمد بن مجاشع، وعنو أحمد بن يحيى بن خالد.
 )ـ( عمرو بن أبي بكر العبدي، عن إسرائيل، وعنو محمد بن سعيد.

م بن )ط( عمرو بن بكر السكسكي الرملي الشامي، عن ابن جريح وعباد بن كثير، وعنو إبراىي
 محمد الفريابي وغيره، توفي في حدود المأتين، احتج بو ابن ماجة.

 )ش( عمرو بن تميم، عن أبيو، وعنو كثير بن يزيد، قاؿ البخاري في حديثو نظر.
)مح ط ش( عمرو بن ثابت بن ىرمز أبو المقداـ البكري الوايلي الكوفي، عن أبيو، عن علي بن 

ل واألعمش، وعنو سويد بن سعيد وعلي بن حكيم الحسين، وعن أبي إسحاؽ وسلمة بن كهي
ويحيى بن آدـ وعباد بن يعقوب وجماعة، روى معاوية بن صالح، عن يحيى، أنَّو كاف ال يكذب 

في حديثو، وقاؿ أبو داود: ليس يشبو حديثو أحاديث الشيعة، قاؿ الذىبي: يعني مستقيمة. 
الشيعة، وقد نالوا منو لذلك، وقد توفي سنة اثنتين وسبعين ومائة، عداده في ثقات محدثي 

يلتبس بعمر بن ثابت األنصاري والفرؽ بينهما أف األنصاري بالضم، وىو ناصبي، وىذا بالفتح 
 وىو شيعي.

 )ـ( عمرو بن ثور، عن الفريابي، وعنو إسماعيل بن إبراىيم.
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وعكرمة بن عمار  )ش( عمرو بن جابر أبو زرعة الحضرمي، عن جابر وغيره، وعنو ابنو عمراف
وغيرىما، قاؿ أبو حاتم: صالح الحديث، عداده في ثقات محدثي الشيعة، احتج بو الترمذي 

 وابن ماجة.



 )ـ( عمرو بن جرير البجلي، عن إسماعيل بن سعد، وعنو يزيد بن يحيى كذبو أبو حاتم.
ر، وعنو )نص مح ط( عمرو بن جميع الكوفي أبو المنذر العبدي، عن الصادؽ والكامل وجويب

عبداهلل بن داىر الرازي ويحيى بن الحارث وغيرىما، أحد رجاؿ الشيعة، وقد نالوا منو، روى لو 
 أئمتنا.

)ش( عمرو بن الحارث بن ضرار الخزاعي المصطلقي أخ جويرة، عن ابن مسعود، وعنو عمر 
 بن الحارث.

بيو والزىري ش( عمرو بن الحارث بن يعقوب األنصاري مولى قيس بن سعد، عن ، عن أ 2)
وبكير األشج، وعنو الليث ومالك وابن وىب وخلق، وثقو ابن معين والعجلي والنسائي 

 وغيرىم، توفي سنة ثماف وأربعين ومائة، احتج بو الجماعة.
 )جا( عمرو بن حريث األشجعي، عن برذعة بن عبد الرحمن، وعنو مالك بن إسماعيل.

القاسم، عن أبي حفص عمرو بن محمد )ش( عمرو بن الحسين بن إبراىيم الخفاؼ أبو 
 الزيات، وعنو المرشد.

( عمرو بن الحصين العقيلي أبو عثماف البصري الجرجي، عن حماد بن زيد وحفص بن 5)
غياث ويحيى بن العلى وغيرىم، وعنو محمد بن يحيى الذىلي وأبو يعلى والحسين بن إسحاؽ، 

ى إبراىيم بن محمد في الفلك الدوار: احتج بو ابن ماجة، وقد وصموه بغير حجة. قاؿ المول
 وىو مرضي عندنا.

)ط ش( عمرو بن حماد بن طلحة الكوفي القناد، عن أسباط بن نصر وإسحاؽ بن إبراىيم 
ومندؿ بن علي، وعنو أحمد بن يحيى األودي ومسلم وإبراىيم الجوزجاني والذىلي، قاؿ ابن 

نة اثنتين وعشرين ومأتين، احتج بو معين وأبو حاتم والذىبي: صدوؽ. ووثقو مطين، توفي س
 مسلم وأبو داود والنسائي، عداده في ثقات محدثي الشيعة، وقد اغتاظ منو بعض النواصب.
)ش( عمرو بن حمزة أبو أسيد القيشعي، عن خلف بن الربيع، وعنو مسلم بن إبراىيم ضعفو 

 الدار قطني.
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مولى بني ىاشم، عن اإلماـ زيد بن علي والباقر الناصر( عمرو بن خالد الواسطي القرشي  5)ىػ 
والثوري وخلق، وعنو إبراىيم بن الزبرقاف وحسين بن علواف وعطاء بن السائب وعطية بن مالك 

وطائفة ووفاتو في عشر الخمسين والمائة، رحمو اهلل، ضعفو المايلوف عن العترة، ووثقو آؿ 
فا بذلك رتبة وفخرًا، فإف قيل: قد وجدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم وأتباعهم وك



األئمة يقدموف على روايتو في بعض المواضيع غيره، قلت غير خاؼ على اللبيب تشتت آؿ 
الرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم وشيعتهم في البلداف وتسترىم في األقطار، فلم يمكن إالَّ أف 

ندىم رتبة الصحة والوجو على ىذا أف يعملوا في الحادثة بما بلغهم عنو لكن بطريق لم تبلغ ع
أحداً من األئمة لم يرد شيئاً من روايتو جاءت عنو على الوجو الصَّحيح وإنما التبس عليك أنك 

رأيتهم يعملوف بخالؼ الرواية التي عنو، فتوىمت أنهم قد علموىا عنو على الوجو الذي 
ير الوجو الذي يثقوف بو ال  يعملوف بو في المواضع األخر، وليس كذلك بل بلغهم ذلك من غ

كما توىمت ولو كاف لقالوا: قد روى أبو خالد كذا وكذا على الوجو الذي يعمل بو ورجحنا 
غيره، ِلِعلَّة أف أبا خالد كذا وكذا ىذى ولم يجيء، لكن روى لو أئمتنا أجمع وأعتمدوىا، وقد 

جاب عن كل ما تشبث بسط الكالـ في ترجمتو القاضي العالمة الحسين بن أحمد السياغي وأ
 بو القادحوف فيو وكذا بسط في ترجمتو موالنا اإلماـ والقاسم بن محمد وغيرىم.

)ش( عمرو بن خالد بن فروخ التميمي أبو الحسن الحراني، ُثمَّ المصري، عن حماد والليث 
ثبت.  وابن لهيعة وطبقتهم، وعنو البخاري وإبراىيم بن عبد اهلل وابن أبي داود، قاؿ العجلي: ثقة

 توفي سنة تسع وعشرين ومأتين.
( عمرو بن دينار الجمحي موالىم أبو محمد األثـر المكي، عن ابن عباس وابن عمر وابن 4)

مسعود وأنس وغيرىم، وعنو شعبة والحماداف والسفياناف وخلق، قاؿ مسعر: كاف ثقة ثقة ثقة. 
 محدثي الشيعة.توفي سنة ست وعشرين ومائة، احتج بو الجماعة، وعداده في ثقات 
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)ش( عمرو بن دينار مولى آؿ الزبير بن شعيب أبو يحيى البصري، عن سالم وغيره، وعنو 
 الحماداف ضعفوه، واحتج بو الترمذي وابن ماجة.

)نص مح ط جا( عمرو بن ذي مرو الهمداني، عن علي عليو السالـ، وعنو أبو إسحاؽ، احتج 
 رو ذي مر وعداده في خيار الشيعة.بو النسائي وبعض أئمتنا ويقاؿ عم

عمرو بن راشد اليماني أبو حفص، عن نافع وأبي كثير السحيمي، وثقو العجلي، احتج بو أحمد 
 والطبراني وعبد الرزاؽ.

)جا( عمرو بن زرارة بن واقد الكالبي أبو محمد النيسابوري المقري، عن ىشيم وعبد العزيز بن 
والنسائي وغيرىم، قاؿ محمد بن عبد الوىاب: ىو ثقة ثقة.  أبي حاتم وأقرانهما، وعنو الشيخاف

 توفي سنة ثالث وثالثين ومأتين.
 )ش( عمرو بن ساريا، عن يحيى بن سليماف، وعنو أبو مسعود.



 )مح( عمرو بن سالم البجلي، عن زيد بن علي، وعنو علي بن الزبير.
وأَُبّي بن كعب، وعنو حسين  )ـ( عمرو بن سعد بن معاذ األنصاري أبو محمد المدني، عن جابر
 بن واقد ومطرؼ، وثقو ابن حباف، واحتج بو األربعة وأحمد ومالك.

)ش( عمرو بن سعيد بن العاص األموي، عن أبيو، وعمر وعثماف، وعنو بنو أخيو وموسى ويحيى 
بو بن سعيد، تغلب على دمشق، ُثمَّ ال طفو عبد الملك وآمنو، ُثمَّ قتلو غدراً سنة سبعين، احتج 

 مسلم واألربعة إالَّ أبا داود.
، وعنو أبو إسحاؽ.  )ف( عمرو بن سعيد بن وىب حضر على علي عليو السالـ وىو ينشد القـو

)مح( عمرو بن سلمة بن الخرب الهمداني، عن علي عليو السالـ، وعنو الشعبي، توفي سنة 
 خمس وثمانين، احتج بو البخاري في األدب.

شمي موالىم أبو حفص الدمشقي، عن األوزاعي ومالك وعدة، )ط( عمرو بن أبي سلمة الها
وعنو الشافعي ودحيم وأحمد بن صالح، وثقو ابن حباف وابن يونس، توفي سنة أربع عشرة 

 ومأتين، احتج بو الجماعة.
 )ط( عمرو بن أبي سلمة، عن عبد الرحيم بن زيد، عن أبيو وعنو أحمد بن عيسى الحباب.
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سليم الزرقي المدني، عن علي وأبي قتادة، وروى عن أبيو وغيره، وعنو ابنو  )ط ش( عمرو بن
 سعيد وسعيد المقبري والزىري وبكير األشج، وثقو النسائي واحتج بو الجماعة.

 )ط( عمرو بن سليماف، عن مكحوؿ، وعنو عباد بن كثير.
، وعنو وكيع )ش( عمرو بن سويد العجلي أو الثقفي الكوفي، عن عائشة بنت طلحة وغيرىا

 والفضل بن دكين وعدة، وثقو ابن معين، واحتج بو أبو داود.
 )ش( عمرو بن سهل بن تميم الضبي، وعنو أحمد بن محمود.
 )ط( عمرو بن شيبة، عن يونس بن عبد اهلل، وعنو الجوىري.

)مح( عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي أبو الوليد الطائفي، عن أبيو وابن عباس وأبي رافع، 
عنو إبراىيم بن ميسرة ويعلى بن عطاء والزىري وطائفة، وثقو العجلي، احتج بو الجماعة إالَّ و 

 الترمذي.
 )ط( عمرو بن شبيب، عن الصادؽ، وعنو عباد.

( عمرو بن شعيب، بن محمد بن عبد اهلل بن عمرو بن العاص أبو إبراىيم، عن أبيو، عن 4)
ن دينار وقتادة والزىري وخلق، وثقو النسائي جده وطاوس وابن المسيب وطائفة، وعنو عمرو ب



وغيره، وقاؿ أحمد: لو أشياء مناكير. وقاؿ في الروض النظير: وأما عند أئمة اآلؿ فمقدوح في 
عدالتو غير مأموف في روايتو لما نسب إليو من النصب وىو القائل لعمر بن عبد العزيز حين 

. فقاؿ: قبحك اهلل، بل البدعة. وروى المرشد قطع لعن أمير المؤمنين على المنبر: السنة السنة
باهلل في أماليو قصة لجامع أحاديثو تدؿ على سوء الخاتمة نعوذ باهلل من الخذالف اىػ، توفي سنة 

 ثماف عشرة ومائة، احتج بو األربعة.
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جا( عمرو بن شمر الجعفي أبو عبد اهلل الكوفي الشيعي، عن الصادؽ وجابر الجعفي  3)
عمش والشعبي وأبي إسحاؽ والليث، وعنو أسيد بن زيد وعلي بن الجعد ومحمد بن زكريا واأل

المكي وأبو الفضل المنقري وأبو يحيى التيمي وغيرىم، وقد تكلم فيو القـو لتشيعو وروايتو 
فضائل اآلؿ فال يلتفت إلى أقوالهم فهو من خيار الشيعة، قاؿ موالنا: وثقو المؤيد باهلل. قلت: 

 روايتو لحديث تكبير أياـ التشريق الحافظ بن كثير في إرشاد الفقيو.وصحح 
 )ط( عمرو بن صالح الوراؽ، عن إسحاؽ األزرؽ، وعنو أحمد بن القاسم النيسابوري.

 )ط( عمرو بن صعصعة بن صوحاف، عن أبيو، وعنو صالح بن سميع.
الطاىر وحماد بن ( عمرو بن طلحة، عن أسباط بن نصر وإسحاؽ بن إبراىيم، وعنو أبو 2)

 سلمة ومندؿ البصري، قاؿ النسائي ليس بو بأس، قاؿ موالنا: أخرج لو الجماعة.
)ط( عمرو بن عاصم بن عبيد اهلل بن الوازع الكالبي أبو عثماف القيسي بقاؼ البصري 

الحافظ، عن عبيد اهلل بن الوازع وشعبة وحماد بن سلمة، وعنو الكديمي والبخاري وابن بشار، 
 نسائي: ليس بو بأس. قاؿ البخاري: مات سنة ثالث عشرة ومأتين، احتج بو الجماعة.قاؿ ال

( عمرو بن أبي عاصم الضحاؾ بن مخلد الشيباني، عن أبيو ومعتمر بن سليماف، وعنو ابن 2)
 ماجة وابنو أبو بكر الحافظ وغيرىما، وثقو ابن حباف.

 لحرث.)جا( عمرو بن عامر، عن سلمة بن صالح، وعنو أحمد بن ا
 )ط( عمرو بن عامر، عن قتادة، وعنو سالم بن نوح.

)مح( عمرو بن عبد اهلل بن حنش األودي أبو عثماف الكوفي، عن وكيع والمحاربي، وعنو ابن 
 ماجة وابن خزيمة و)مح( وعظم من شأنو ابن أره، ووثقو ابن سعد.
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بو إسحاؽ الكوفي، عن عدي بن ؿ( عمرو بن عبد اهلل الهمداني السبيعي الهمداني أ 5)نص 
حاتم وزيد بن أرقم وابن عباس وأبي الطفيل، وعن علي بواسطة، روى عن عدة من الصحابة، 
وعنو جماعة من التابعين، قاؿ موالنا: لو نحو ثالثمائة شيخ. وعنو ابنو يونس وإسرائيل وشعبة 

يع وخالئق، احتج والسفياناف وشريك وحجاج وحسن بن صالح وعمرو بن ثابت وقيس بن الرب
 بو الجماعة، توفي سنة سبع وعشرين ومائة، وعداده في ثقات محدثي الشيعة.

( عمرو بن عبد الغفار الفتيمي، عن اإلماـ الحسين بن علي الفخي والحسين بن زيد 4)نص 
واألعمش والثوري وغيرىم، وعنو محمد بن علي بن خلف وإسماعيل بن موسى وعبد السالـ 

 في رجاؿ الشيعة، وقد نالوا منو، قاؿ موالنا: وثقو المؤيد باهلل.بن صالح، عداده 
)ط ش( عمرو بن عبيد بن عثماف التميمي رأس المعتزلة، عن الحسن وأبي قالبة، وعنو 

الحماداف ويحيى القطاف وعبد الوارث وجعفر بن غياث، روى عن الحسن، عن النبي صلى اهلل 
عقبي وعقب عقبي وزرعي وزرع زرعي<، وىو ممن عليو وآلو وسلم: >اللهم اجعل العلم في 

بايع النفس الزكية وقد ناؿ منو أعداؤه وفي ذىني أف الناصر أو غيره من أئمتنا تبـر عليو لعدـ 
صدقو في حق إبراىيم بن عبد اهلل ومداىنتو للدوانيقي واهلل اعلم، توفي سنة ثالث أوأربع 

 وأربعين ومائة.
كثير األموي موالىم أبو حفص الحمصي، عن إسماعيل بن   )ش( عمرو بن عثماف بن سعيد بن

عياش وابن عيينة وبقية، وعنو أبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرىم، قاؿ أبو حاتم: صدوؽ. 
 توفي سنة خمس ومأتين احتج بو األربعة.

 )قب( عمرو بن عثماف المدني، عن إسماعيل بن أبي جابر، وعنو ولده وىب.
 لمكي أبو عبد اهلل، وعنو أبو الشيخ.)ش( عمرو بن عثماف ا

)ط( عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، عن أبيو وبالؿ بن الحارث،، وعنو ابنو محمد بن عمر 
ووثقو ابن حباف وصحح خبره، احتج بو األربعة إالَّ أبا داود والنسائي وابن ماجة وغيرىم، قاؿ 

 ة.أبو حاتم: صدوؽ. توفي سنة خمس ومأتين، احتج بو األربع
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 )قب( عمرو بن عثماف المدني، عن إسماعيل بن أبي جابر، وعنو ولده وىب.
 )ش( عمرو بن عثماف المكي أبو عبد اهلل، وعنو أبو الشيخ.

)ط( عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، عن أبيو وبالؿ بن الحارث، وعنو ابنو محمد بن عمرو، 
 إالَّ أبا داود. وثقو ابن حباف وصحح خبره، احتج بو األربعة



)ش( عمرو بن علي بن بحير بن كنيز الباىلي أبو حفص الصيرفي الفالس، عن معتمر بن 
سليماف وابن عيينة ويحيى بن القطاف وخالئق، وعنو الستة ومحمد بن جرير، وثقو النسائي، 

 توفي سنة تسع وأربعين ومأتين، احتج بو الجماعة.
 عنو إسماعيل بن حماد، قاؿ موالنا لعلو الفالس.)ط( عمرو بن علي، عن عيسى بن شعيب، و 

ش مح في الذكر( عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد اهلل أبو عثماف المدني، عن  2)
أنس وسعيد المقبري وابن جبير وغيرىم، وعنو مالك والدراوردي وسليماف بن بالؿ، قاؿ أبو 

 في في إمارة المنصور، احتج بو الجماعة.حاتم: ال بأسو بو. وأحمد وغيره، ووثقو أبو زرعة، تو 
 )ـ( عمرو بن عمرو، عن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن أبي رافع، وعنو عبد العزيز بن محمد.

)ط( عمرو بن عوف بن أوس بن الجعد السلمي موالىم أبو عثماف الواسطي البزار، عن حماد 
وابنو محمد خرج مع إبراىيم بن بن سلمة وأبي عوانة وىشيم والطبقة، وعنو البخاري وأبو داود 

عبد اهلل، قاؿ أبو حاتم: ثقة حجة، وقاؿ ابن معين: ما رأيت أثبت منو، توفي سنة خمس 
 وعشرين ومأتين، احتج بو الجماعة.

 )ف( عمرو بن غانم، عن الصادؽ، وعنو عباد بن يعقوب.
سار، وعنو أيوب )ط( عمرو بن فايد أبو علي األسواري، عن مطر الوراؽ والكلبي وموسى بن ي

 بن العلى وأبو زيد الحنفي، كاف من رجاؿ المعتزلة وقد نالوا منو.
)ط ش( عمرو بن القاسم الكوفي أبو علي التمار، عن أبيو ويزيد بن أبي زياد واألعمش، وعنو 

إسماعيل بن موسى بن بنت السدي وإسحاؽ بن محمد وعباد بن يعقوب، توفي في عشر 
 التسعين والمائة.
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)نص ط ش جا( عمرو بن قيس المالئي الكوفي البزار، عن عكرمة وأبي حاـز وعطية وأبي 
إسحاؽ والحكم بن عتيبة وغيرىم، وعنو الثوي وأبو خالد األحمر وقيس بن الربيع، وثقو أحمد 
 وأبو حاتم وأبو زرعة وأثنى عليو الثوري، توفي سنة بضع وأربعين ومائة، احتج بو مسلم واألربعة.

 ط( عمرو بن أبي قيس، عن سفياف، وعنو عبد الصمد لعل الصواب: ابن قيس، وىو األوؿ.)
)ش( عمرو بن الليث، عن مجاىد، وعنو إسماعيل بن صبيح والصواب: عمرو بن شمر، عن 

 الليث وقد مر.
)جا( عمرو بن مالك النكري أبو يحيى البصري، عن أبي الجوزا الربعي وغيره، وعنو ابنو يحيى 

 بن زيد، وثقو ابن حباف، توفي سنة تسع وعشرين ومائة، احتج بو األربعة. وحماد



)جا( عمرو بن مالك الجنبي بن صعب أبو علي البصري، عن أبي سعيد الخدري وفضالة بن 
 عبيد، وعنو حميد بن ىاني وغيره، وثقو ابن معين، توفي سنة اثنتين ومائة، احتج بو باألربعة.

 واف بن معاوية، وعنو عبد اهلل بن أحمد بن موسى.)جا( عمرو بن مالك، عن مر 
 )محيط( عمرو بن المبارؾ، عن نوح بن دراج، وعنو ولده إبراىيم.

)ط( عمرو بن المجمع الكوفي أبو المنذر السكوني، عن ىشاـ وإسماعيل بن أبي غالب، وعنو 
 أحمد بن شريح وأبو كريب، احتج بو أحمد وضعفو الدار قطني.

د بن بكر بن بكير بن شابور الناقد أبو عثماف البغدادي نزيل الرقة، عن )ط( عمرو بن محم
ىشيم ومعتمر وابن عيينة وحاتم بن إسماعيل وطبقتهم، وعنو الشيخاف وأبو داود والفريابي 

 والبغوي، قاؿ أبو حاتم وغيره: ثقة مأموف، توفي آخر سنة اثنتين وثالثين ومأتين.
 ن محمد بن دينور، وعنو ابن عدي.)ط( عمرو بن محمد بن أبي حفصة، ع

)ؽ( عمرو بن محمد بن علي بن يحيى الزيات، عن ابن ناجية، وعنو الجوىري، والصواب عمر 
 بالضم.

)ش( عمرو بن محمد العنقري القرشي موالىم أبو سعيد الكوفي، عن أبي حنيفة وأسباط بن 
وثقو النسائي، توفي سنة  نصر وعيسى بن طهماف، وعنو ابن راىوية وقتيبة وأبو سعيد األشج،

 تسع وتسعين ومائة، احتج بو مسلم واألربعة.
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 )ـ( عمرو بن محمد، عن نافع، وعنو ابن وىب، والصواب: عمر بالضم.
 )ط( عمرو بن محمد، عن إسرائيل، وعنو األحمسي، الظاىر أنَّو العنقري.

 سليماف الجرجاني. )ط( عمرو بن مختار، عن أبي إسماعيل العتكي، وعنو محمد بن
 )ـ( عمرو بن مراد النَّهمي، عن أسلع النهمي، وعنو ولده بدر وعمر.

)ش( عمرو بن مرزوؽ الباىلي أبو عثماف البصري، عن مالك بن مغوؿ وشعبة وعكرمة بن 
عمار، وعنو البخاري وأبو داود وابن خليفة والكجي، وثقو أحمد ويحيى وأبو حاتم، توفي سنة 

 تين.أربع وعشرين ومأ
 عمرو بن مرجـو بن أشراؼ عبد القيس في الجاىلية، وكاف ممن حارب الوصي يـو الجمل.

( عمرو بن مرواف، عن أبيو، عن علي، وعن الحسن بن يحيى، وعنو حفص بن غياث ووكيع، 3)
 قاؿ الذىبي: توفي في عشر الخمسين والمائة.

ني الجملي المرادي أبو عبد اهلل )ش ط( عمرو بن مرة بن عبد اهلل بن طارؽ بن الحارث الهمدا



األعمى الكوفي، عن عبد اهلل بن أبي وايل وابن المسيب ومرة الطيب وخلق، وعنو ابنو عبد اهلل 
وأبو إسحاؽ ومنصور والثوري وشعبة واألعمش وخلق، وثقو ابن معين والحاكم وأبو حاتم، 

في سنة ست عشرة ومائة، وقاؿ يرى اإلرجاء وقاؿ في الكاشف: كاف من األئمة العاملين، تو 
 احتج بو الجماعة، قلت: وعداده في رواية العدلية، ذكره المنصور باهلل.

)ط( عمرو بن مساور البصري العجلي، عن الحسن والشعبي، وعنو عفاف والصلت بن مسعود 
 وغيرىما، احتج بو الطبراني وضعفو أبو حاتم، توفي في عشر السبعين والمائة.

 ن أبي ىريرة، وعنو أبو الحسن الصنعاني.)ط( عمرو بن مسلم، ع
 )ط( عمرو بن المقداـ، عن الصادؽ، وعنو عباد، ىو ابن ثابت، تقدـ.

جا( عمرو بن ميموف األودي أبو يحيى الكوفي، عن أبيو وعمر ومعاذ والوصي وابن مسعود  2)
توفي سنة أربع وابن عباس وطائفة، وعنو ابنو عبد اهلل وأبو إسحاؽ والشعبي وابن جبير وغيرىم، 

 وسبعين، احتج بو الجماعة.
 )ط( عمرو بن النظر، روى عنو خالد األرقط.
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)ف( عمرو بن النعماف الباىلي، عن حسين المعلم، وعنو عبد الرحمن بن جبلة، قاؿ أبو حاتم: 
 صدوؽ، احتج بو ابن ماجة.

روة والطبقة، وعنو )ـ( عمرو بن ىاشم الجنبي أبو مالك الكوفي عن جويبر وىشاـ بن ع
الحسن بن يحيى وإبراىيم بن محمد بن ميموف وعباد بن يعقوب وولده عمار، قاؿ أحمد: 

 صدوؽ. احتج بو أبو داود والنسائي.
)ش( عمرو بن ىاشم البيروتي، عن محمد بن شعيب بن شابور واألوزاعي، وعنو بكر بن سهل 

في الميزاف: صدوؽ قد وثق.  ومحمد بن عوؼ الحمصي، قاؿ ابن عدي: ال بأس بو. وقاؿ
 احتج بو ابن ماجة أىملو موالنا.

)ش( عمرو بن وابصة بن معبد األسدي الرقي، عن أبيو، وعنو جعفر بن برقاف، احتج بو أبو 
 داود.

)ط( عمرو بن واقد مولى أبي سفياف أبو حفص الدمشقي، عن يونس بن ميسرة وزيد بن واقد، 
وقاؿ البخاري: منكرالحديث، وقاؿ الدار قطني متروؾ.  وعنو يحيى الوحاظي وىشاـ بن عمار،

 وقاؿ محمد بن المبارؾ الصوري: كاف صدوقاً. احتج بو الترمذي وابن ماجة.
)ط( عمرو بن الوليد بن عبدة السهمي المصري، عن مواله عبد اهلل بن عمر وقيس بن سعد، 



 الث ومائة، احتج بو ابن ماجة.وعنو يزيد بن أبي حبيب والرقاشي، وثقو ابن حباف، وتوفي سنة ث
)ـ( عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني المدني، عن أبيو وعباد بن تميم وسعيد بن 

يسار، وعنو مالك وشعبة وابن عيينة وابن جريج وخلق، وثقو أبو حاتم والنسائي، احتج بو 
 الجماعة.

 يعلى.)ط( عمرو بن محمد، عن عبد اهلل بن حنظلة، وعنو يحيى بن 

(2/282) 

 
 

 من اسمو عمراف
)محيط( عمراف بن أباف بن عمراف بن زياد السلمي أبو محمد الواسطي الطحاوي، عن شعبة 

وحريز بن عثماف ومالك بن الحسن الحويرث، وعنو أبو جعفر السندي وحجاج بن الشاعر 
لم أر بحديثو وحميد بن زنجويو، أخرج لو النسائي، وضعفو، ووثقو ابن حباف، وقاؿ ابن عدي: 

 بأساً. وقاؿ ابن الصوري: كاف يتبع السلطاف وكاف صدوقاً.
)مح ش( عمرو بن أبي أنس القرشي العامر المصري، عن سهل بن سعد وعبد اهلل بن جعفر 
وعبد اهلل بن نافع وعدة، وعنو يونس اإليلي والليث ويزيد بن أبي حبيب وثقو أبو حاتم وقاؿ 

 تسع عشرة ومائة، احتج بو مسلم واألربعة إالَّ ابن ماجة. الذىبي: بصري صدوؽ. توفي سنة
)ف( عمراف بن أنس، عن أبي حراش األسلمي، وعنو عبد الوارث بن أبي الوليد، قيل الصواب: 

 بن أبي أنس وىو األوؿ.
)ش( عمراف بن خالد الخزاعي، عن ثابت وابن سيرين، وعنو يعلى بن ىالؿ وبشر بن معاذ 

 يزاف.وجماعة، ذكره في الم
)قب( عمراف بن خالد بن طليق بن عمراف بن حصين الخزاعي، عن آبائو حديث النظر إلى 

وجو علي عبادة وعنو يعقوب الفسوي، قاؿ الذىبي: وىذا باطل في نقدي، وقاؿ بعض ساداتنا: 
 بل يا ذىبي ىذا صحيح في نقدي.

والحسن وبكر، وعنو )ش( عمراف القطاف ىو ابن دوار أبو العواـ العمي البصري، عن محمد 
ابن مهدي وأبو داود وأبو عاصم وطائفة، قاؿ أبو داود ضعيف، أفتى في أياـ إبراىيم وعبد اهلل 
بن حسن بفتوى شديدة فيها سفك الدماء، وقاؿ يزيد بن زريع: كاف حرورياً يرى السيف، وعن 

عدؿ والتوحيد يحيى: كاف يرى رأي الخوارج وكذا عن النسائي قلت: بل كاف أحد رواة أىل ال
وذكره المنصور باهلل، وىو ممن خرج مع إبراىيم بن عبداهلل، وأحد أصحاب الحسن البصري 

وثقو علي بن الحسين األصفهاني، وكذا وثقو القطاف وعفاف وابن حباف، وقاؿ أحمد: أرجوا أف 



 يكوف صالح الحديث، احتج بو األربعة وأحمد والطبراني والبخاري تعليقاً.
 ن راشد المدني، عن عبد الرحمن بن عيينة بن سهل، وعنو أبو الشيخ.)ش( عمراف ب
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)مح ـ( عمراف بن عبد اهلل بن طلحة التيمي، عن حمنة حديث اإلستحاضة، وعنو ولد أخيو 
 إبراىيم بن محمد، وثقو العجلي وابن سعد، احتج بو األربعة إالَّ النسائي.

ن عدي بن ثابت وحكيم بن سعد، وعنو السفياناف )ـ( عمراف بن ظبياف الحنفي الكوفي، ع
وقيس بن الربيع، قاؿ في التقريب: ضعيف رمي بالتشيع ومشاه بعضهم، وقاؿ ابن عدي: 

 يكتب حديثو، احتج بو النسائي، توفي سنة سبع وخمسين ومائة.
، )ط( عمراف بن عبد اهلل ويروى بحذؼ الجاللة المعافري المصري أبو عبد اهلل، عن أبي عمر
 وعنو عبد الرحمن األفريقي ضعفو ابن معين، ووثقو ابن حباف، احتج بو أبو داود وابن ماجة.

)ش( عمراف بن عبد الرحيم األصفهاني، عن خليفة بن حناط وجماعة، وعنو محمد بن عبد اهلل 
 بن ماىاف وطائفة، قاؿ السليماني: فيو نظر.

 )مح( عمراف بن عبيد، عن أبي بالؿ، وعنو محمد.
( عمراف بن أبي عطاء مولى بني أسد أبو حمزة القصاب، عن ابن الحنفية وابن عباس، )مح

وعنو شعبة وىشيم والثوري وعدة، قاؿ أحمد: صالح الحديث. ووثقو ابن معين، احتج بو 
 مسلم.

)ط ش( عمراف بن عيينة أبو الحسن، عن حصين بن عبد الرحمن وأبي إسحاؽ وعطاء، وعنو 
أبي شيبة وأبو سعيد األشج، قاؿ ابن معين وأبو داود: صالح الحديث،  ابنو الحسن وعثماف بن

 احتج بو األربعة.
 )مح ـ( عمراف بن فايد، عن جعفر بن محمد، وعنو عباد بن يعقوب.

)ش( عمراف بن محمد بن سعيد بن المسيب، عن أبيو، عن جده، وعنو إبراىيم بن حماد بن 
.  أبي حاـز

الرحمن بن أبي ليلى األنصاري، عن أبيو، وعنو ابنو محمد، )مح ـ( عمراف بن محمد بن عبد 
 وثقو ابن حباف، احتج بو الترمذي وابن ماجو.

)ـ( عمراف بن مسلم الجعفي الكوفي الضرير، عن سويد بن صالح، وعنو شعبة وغيره، قاؿ 
 الذىبي: شيخ كوفي ماعلمت بو بأساً، ووثقو ابن حباف.



الجعفي، عن عطية ومجاىد، وعنو أبو نعيم وغيره قاؿ  )نص( عمراف بن مسلم األزدي الكوفي
 الخزرجي: رمي بالرفض. وقاؿ الذىبي: جرأ الكالب كالرافضي فانظر إلىكالـ ىذا الناصبي.

(2/284) 

 
 

)ش( عمراف بن ميثم، عن عبابة، عن علي ومالك بن ضمرة وأبي ذر، وعنو زياد بن المنذر وأبو 
 في رجاؿ الشيعة.النجم، احتج بو الطبراني، وعداده 

)ـ( عمراف البارقي، عن زيد بن علي وحسن وعطية، وعنو الثوري وحصين بن مخارؽ، وثقو ابن 
 حباف.

 )جا( عمراف العارياني، عن حميد بن زنجويو، وعنو مكحوؿ بن الفضل.
 )ش( عمراف المنقري، عن عمرو بن دينار، وعنو بكر بن شهاب.

(2/285) 

 
 

 من اسمو عمير
 أنس، عن عمومة لو، وعنو أبو بشر.)ش( عمير بن 

 عمير بن الفضل الخثعمي، عن النفس الزكية والدوانيقي، وعنو محمد بن دأب.
، وقيل: مأموف الدارمي التميمي الكوفي، عن الحسن بن علي، وعنو سالم  )ط( عمير بن مأمـو

 بن الجعد وسعد بن طريف، وثقو ابن حباف، واحتج بو الترمذي.
لمتوكل بن ىاروف الثقفي البلخي، عن أبيو صحيفة زين العابدين، وعنو علي )صحيفة( عمير بن ا
 بن النعماف األعلم.

)ش( عمير بن ىاني العنسي أبو الوليد الدارني الدمشقي، عن أبي ىريرة ومعاوية وعنو عبد 
 الرحمن بن ثابت وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وثقو العجلي ىلك سنة سبع وعشرين ومائة.

(2/286) 

 
 

 من اسمو عميرة
عميرة بن سعيد الهمداني الشامي الكوفي، عن علي، وعنو طلحة بن مصرؼ والزبير بن عدي، 

 وثقو ابن حباف.



عميرة بن ناجية الرعيني موالىم البصري، عن بكر بن سوادة ويزيد بن أبي حبيب، وعنو الليث 
وأثنى عليو أحمد بن صالح  وابن لهيعة، احتج بو النسائي ووثقو، ويحيى بن بكير وابن حباف

 وابن يونس وأحمد بن سعيد بن أبي مريم، توفي سنة ثالث وخمسين ومائة.

(2/287) 

 
 

 من اسمو عنبسة
)محيط( عنبسة بن األزىر الشيباني أبو يحيى الكوفي قاضي جرجاف، عن سماؾ بن حرب 

داود: ال بأس بو.  وسلمة بن كهيل ويحيى بن عقيل، وعنو سفياف ووكيع وعفاف وغيرىم، قاؿ أبو
حمل إلى الدوانيقي فضربو خمسين سوطاً فمات بين يديو في العشر بعد المائة، احتج بو 

 النسائي.
)ط ش( عنبسة بن سعيد القطاف الواسطي، عن زيد بن علي وشهر بن حوشب والحسن، وعنو 

احتج بو أبو عبد الوىاب الثقفي وعوف بن سالـ، كاف أحد رواة العدلية كما حكاه في الشافي، و 
 داود.

)ط( عنبسة بن سعيد األسدمي أبو بكر الكوفي، ُثمَّ الرازي، عن أبي إسحاؽ وزبيد اليامي، وعنو 
 زيد بن الحباب وابن المبارؾ وعده، وثقو أحمد وابن معين، احتج بو الترمذي والنسائي.

الحسن  )ط جا( عنبسة بن عبد الرحمن بن عنبسة بن سعيد بن العاص القرشي األموي، عن
والعلى بن أبي مسلم، وعنو أحمد بن يونس وإسحاؽ بن إسرائيل، قاؿ أبو حاتم: يضع 

 الحديث، احتج بو الترمذي.
 )مح( عنبسة، عن عكرمة، وعنو سعيد بن محمد الوراؽ.

)مح( عنبسة، عن أبيو ىو ابن بجاد العابد، عن جابر الجعفي والصادؽ والكامل، وعنو زيد بن 
 النهدي وعثماف بن أبي شيبة، توفي في عشر الثمانين والمائة.الحباب وأبو غساف 

)ش( عنبسة، عن أبي ىريرة، وعنو ابنو ىو ابن سعيد بن العاص األموي، وثقو ابن معين وأبو 
 داود، واحتج بو الشيخاف وأبو داود.

(2/288) 

 
 



 من اسمو عنترة
ن الشيباني، قاؿ في )مح( عنترة، عن ابن عباس، وعنو ولده ىاروف، ىو ابن عبد الرحم

 التقريب: ثقة من الثانية. احتج بو النسائي.

(2/289) 

 
 

 من اسمو العواـ
)نص ـ ش( العواـ بن حوشب الشيباني الربعي أبو الحارث الواسطي، عن أبيو وإبراىيم 

ومجاىد، وعنو شعبة والثوري ويزيد بن ىاروف، وثقو العجلي وأبو حاتم، خرج بن عبد اهلل، وقاؿ 
، يعني المسؤدة، ثمانية عشر سهماً، ما سرني أف رميت بها أىل بدر من رميث:  في ىؤالء القـو

 قريش مكانهم، توفي سنة ثماف وأربعين ومائة، احتج بو الجماعة.

(2/290) 

 
 

 من اسمو عوانة
)ط( عوانة بن الحكم العراقي األخباري الكوفي، روى عن جماعة من التابعين، قاؿ : حدثنا من 

علي المعروفة بالغراء، وعنو أبو زىير عبد الرحمن بن معز الدوسي، قاؿ الذىبي: حضر خطبة 
 توفي سنة ثماف وخمسين ومائة.

(2/291) 

 
 

 من اسمو عوؼ
)مح ط ش( عوؼ بن أبي جميلة العبدي أبو سهل الهجري البصري المعروؼ باألعرابي، عن 

وعنو شعبة وشريك وروح، قاؿ أبي العالية وعطية الطغوي أبو المعدؿ وأبي عثماف النهدي، 
النسائي: ثقة ثبت. وقيل: كاف متشيعاً وقد وثقو جماعة، توفي سنة ست ومائة أو سبع وأربعين 

 ومائة، احتج بو الجماعة، عداده في ثقات محدثي الشيعة.
 )ط( عوؼ ابن يزيد الفارسي، عن ابن عباس، وعنو ىشيم.

(2/292) 



 

 من اسمو عوف
السوائي بن عامر، عن أبيو والمنذر بن جرير، وعنو شعبة والثوري )ـ( عوف بن أبي جحيفة 

 وإدريس األودي وعده، وثقو أبو حاتم، احتج بو الجماعة.
)ـ ش( عوف بن سالـ بالتثقيل مولى بني ىاشم أبو جعفر الكوفي، عن أبي بكر النهشلي 

الح: جزره ال وإسرائيل وقيس، وعدة، وعنو مسلم ومطين وعبد اهلل بن أسامة وعدة، قاؿ ص
 بأس بو. توفي سنة ثالثين، احتج بو مسلم.

)مح( عوف بن عبد اهلل بن عتبة الهذلي أبو عبد اهلل الكوفي، عن أبيو وعائشة وابن عباس 
وجماعة، وعنو أبو حنيفة وقتادة والزىري، وثقو أحمد وابن معين، توفي بعد العشرين ومائة، 

 احتج بو مسلم واألربعة.
اهلل بن أبي رافع، عن أبيو، عن جده، وعن ابن الحنفية، وعنو ابن أخيو  )ش( عوف بن عبيد

 محمد.
)ش( عوف بن عمارة العبدي ابو محمد البصري، عن سليماف التيمي وحميد والطبقة، وعنو 

أحمد بن األزىر والحسن بن علي الخالؿ وأبو قالبة ضعفو أبو داود، توفي سنة أثنتى عشرة 
 جة.ومأتين، واحتج بو ابن ما

(2/293) 

 
 

 من اسمو العلي
 العلي بن أحمد بن عمر الهاشمي، روى عنو محمد بن أحمد بن حمداف.

)ش( العلى بن الحارث الحضرمي أبو محمد الدمشقي، عن مكحوؿ وابن األشعث الصنعاني 
وعبد اهلل بن بشر المازني، وعنو معاوية بن صالح واألوزاعي ويحيى بن حمزة وجماعة، وثقو 

ن المديني وأبو حاتم وأبو داود وابن معين مع قولو بالقدر، توفي سنة ست وثالثين أحمد واب
 ومائة، احتج بو الجماعة.

)مح ش( العلي بن زيد أبو عبد اهلل، عن محمد بن مسلم وأبي عبد اهلل الجذلي، وعنو محمد 
 بن عمير وولده إبراىيم، عداده في رجاؿ الشيعة.

 حاؽ الشيباني، وعنو محمد بن منصور.)مح( العلي بن سعيد، عن أبي إس
 )ؽ( العلي بن سليماف، عن جعفر بن سليماف، قاؿ )ـ(: ضعيف: عندىم.

 )جا( العلي بن أبي مسلم، عن أباف بن عثماف، وعنو عتبة، والصواب: عالؽ بن أبي مسلم.



)مح( العلي بن صالح الكوفي، عن المنهاؿ بن عمر وعدي بن ثابت والحكم، وعنو أبو نعيم 
ويحيى بن أبي كثير وعبيد اهلل بن موسى، قاؿ أبو داود وابن معين: ثقة. وقاؿ أبو حاتم وأبو 
زرعة: ال بأس بو. توفي سنة أربع وأربعين ومائة، عداده في ثقات محدثي الشيعة، احتج بو 

 األربعة إالَّ ابن ماجة.
الطفيل والباقر، وعنو  )قب( العلي بن أبي العباس الشاعر واسم أبيو السائب بن فروخ، عن أبي

ابن جريج والسفياناف، أثنى عليو ابن عيينة، قاؿ الذىبي: شيعي جلد. توفي في عشر األربعين 
 والمائة، وعداده في ثقات محدثي الشيعة.

)مح ش جا ؽ( العلي بن عبد الرحمن بن يعقوب الجهني مولى الحرقة، عن أبيو وأنس وابن 
وغيرىم، وثقو أحمد، وقاؿ النسائي وغيره: ليس بو بأس. عمر، وعنو مالك وشعبة والسفياناف 

وقاؿ أبو حاتم: صالح أنكروا عليو أشياء. توفي في أوؿ دولة الدوانيقي، احتج بو مسلم 
 واألربعة.

)مح( العلي بن عتبة اليحصبي أبو محمد الحمصي، عن خالد بن معداف وعلي بن أبي طلحة، 
 أبو حاتم: صالح الحديث. احتج بو أبو داود.وعنو األوزاعي وإسماعيل بن عياش، قاؿ 

(2/294) 

 
 

 )قب( العلي بن عمراف، عن خالد بن عبد اهلل، وعنو أحمد بن فروخ.
)ط( العلي بن الفضل بن عبد الملك المنقري أبو الهذيل البصري، عن أبيو وعبيد اهلل بن 

رين ومأتين، احتج عكراش، وعنو بندار والعالي ومحمد بن يسار ضعفو بعضهم، توفي سنة عش
 بو الترمذي وابن ماجو.

)ش( العلي بن كثير الدمشقي أبو سعيد الكوفي، عن مكحوؿ، وعنو سليماف بن الحكم الهاللي 
 وغيره، تكلم عليو، وقاؿ المرشد باهلل: ضعيف منكر الحديث وأخرج لو الطبراني في األوسط.

 وعنو سليماف بن الحكيم.)مح( العلي بن كثير السهمي، عن العلي بن كثير الليثي، 
)مح( العلي بن محمد الثقفي، عن أنس، وعنو يزيد بن ىاروف خرج لو محمد في الذكر وأبو 

 يعلي، قاؿ في الجامع األزىر: متروؾ.
)مح ش( العلي بن المسيب بن رافع األسدي الكوفي الباىلي، عن أبيو وإبراىيم النخعي 

بو عوانة، وثقو الذىبي وابن معين، وقاؿ وعطاء، وعنو حفص بن غياث ومحمد بن فضيل وأ
 مأموف، وقاؿ أبو حاتم: صالح الحديث. احتج بو الستة إالَّ الترمذي.



 )ش( العلي، عن أبيو الظاىر أنَّو األوؿ وكذا العلي، عن عدي بن ثابت.
 )ف( العلي، عن أبيو، وعنو سليماف بن بالؿ ىو عبد الرحمن الجريسي، قد مر.

(2/295) 

 
 

 عالؽمن اسمو 
)ط جا( عالؽ بن أبي مسلم، عن أباف بن عثماف وجابر وابن الحنفية، وعنو عنبسة بن عبد 

 الرحمن من رجاؿ الميزاف، قاؿ: وما لينو القدماء. احتج بو ابن ماجو.

(2/296) 

 
 

 من اسمو عياش بمعجمة
عبد  )ش( عياش بن عباس القتباني الحميري المصري، عن أبي سلمة وأبي الخير اليزني وأبي

الرحمن الحبلي، وعنو ابنو عبد اهلل والليث ومفضل بن فضالة، وثقو أبو داود، توفي سنة ثالث 
 وثالثين ومائة، احتج بو مسلم واألربعة.

)ش( عياش بن عقبة بن كليب الحضرمي أبو عتبة المصري، عن جبير بن نفير وموسى بن 
وقاؿ النسائي: ليس بو بأس. توفي  ورداف، وعنو ابن المبارؾ والمقرئ، قاؿ في الكاشف: وثق.

 سنة ستين ومائة، احتج بو أبو داود.
)ط ش( عياش العامري، ىو ابن عمرو التميمي العامري الكوفي، عن ابن أبي وفاء وإبراىيم 

التميمي ومعتمر والثوري وشعبة، وثقو جماعة، واحتج بو مسلم والنسائي، توفي سنة ست 
 وعشرين ومائة.

 عن أبيو، وعنو أحمد بن يحيى بن جابر. )ف( عياش بن ىشاـ،

(2/297) 

 
 

 من اسمو عياض
)ط( عياض بن زىير، عن أبي سعيد وأنس، وعنو يحيى بن أبي أكثير، وثقو ابن حباف، قاؿ 

 الخزرجي، بل ىو عياض بن ىالؿ، وىو الصحيح، وقيل غير ذلك.
سعيد وأبي ىريرة،  ( عياض بن عبد اهلل بن سعد بن أبي سرح القرشي المعافري، عن أبي5)



 وعنو زيد بن أسلم وبكير بن األشج، وثقو ابن معين، واحتج بو الجماعة.
)ش( عياض بن غضيف بن الحارث، عن أبي عبيدة، وعنو سليم بن عامر وغيره، احتج بو 

 النسائي.
 )ط محيط( عياض الثمالي، عن منهاؿ، وعنو يوسف بن كليب ويوسف بن موج.

(2/298) 

 
 

 ارمن اسمو العيز 
)ـ( العيزار بن حريث العبدي الكوفي، عن الحارث الهمداني وغيره، وعنو ابن أبي يونس وثقو 

 في التقريب والنسائي، توفي بعد عشر ومائة، احتج بو األربعة.

(2/299) 

 
 

 من اسمو عيسى
)ش( عيسى بن إبراىيم بن طهماف الهاشمي، عن عمو موسى بن أبي حبيبة وجعفر بن برقاف 

نو كثير بن ىشاـ وبقية، قاؿ البخاري: منكر الحديث. واحتج بو الطبراني في وجماعة، وع
 الكبير.

)ـ( عيسى بن إبراىيم الشعيري البركي أبو إسحاؽ البصري مولى بني ىاشم، عن حماد بن 
سلمة وعبد العزيز بن مسلم والطبقة، وعنو أبو داود وأحمد بن علي اآلبار وطائفة، قاؿ أبو 

النسائي: ليس بو بأس. وقاؿ في الكاشف: وثق. توفي سنة ثماف وعشرين  حاتم: صدوؽ. وقاؿ
 ومأتين، احتج بو أبو داود.

 )جا( عيسى بن أحمد المصنعي، عن أبي البقاء، وعنو محمد بن عبداف.
 )ش( عيسى بن أحمد بن علي بن زيد، وعنو محمد بن أحمد الخطيب.

ن محمد بن عبداهلل المخرمي، وعنو )ط( عيسى بن إدريس بن عيسى أبو موسى البغدادي، ع
 ابن عدي.

)ط( عيسى بن جعفر، عن الربيع ابن أنس، وعنو يحيى المتوكل، أىملو موالنا. وقد ذكره في 
 ترجمة يحيى ىذا.

 )ش( عيسى بن أبي حرب، عن يحيى بن أبي بكر، وعنو أبو خليفة الفضل بن الحباب.
 ني، وعنو علي بن الحسن الصابور.)ط( عيسى بن أبي حارث الصفار، عن علي بن المدي



)ط( عيسى بن الحسين بن زيد والصواب: عيسى بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن 
 الحسين بن علي بن أبي طالب، عن إسحاؽ بن إبراىيم، وعنو محمد بن خلف.

 )ط( عيسى بن حسين الوراؽ، عن أحمد بن الحارث، وعنو أبو الفرج األصبهاني.
طاف الرقاشي، عن علي وابن عمر وعدة، وعنو ابن جدعاف ومحمد بن )مح( عيسى بن ح

 جحادة وعاصم، وثقو ابن حباف، احتج بو األربعة إالَّ ابن ماجة.
 )ط( عيسى بن حميد الرازي، عن الحارث بن مسلم، وعنو محمد بن جمعة بن زىير.

ذف، عن أبيو )مح ط( عيسى بن دينار مولى عمرو بن حريث الخزاعي أبو علي الكوفي المؤ 
والباقر، وعنو وكيع وعثماف بن عمير بن فارس ويحيى بن أبي زائدة، وثقو ابن معين، احتج بو 

 أبو اود والترمذي.
)مح( عيسى بن راشد الكوفي، عن محمد بن عبد اهلل، وعنو عباد، وذكره في التهذيب من 

 مشائخ عباد.

(2/300) 

 
 

 الصمد بن الفضل. )جا( عيسى بن زياد، عن ابن عيينة، وعنو عبد
)ط( عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب مؤتم األشباؿ أبو يحيى خرج 

مع النفس الزكية ُثمَّ الرضية وأوصى إليو باألمر بعده ولم يزؿ داعياً إلى اهلل في حاؿ اختفائو فلم 
وعنو الحسن بن صالح يتم لو ما أراد حتى توفاه اهلل، روى عن جعفر وعبد اهلل ابني الباقر، 

والثوري وشعبة ويزيد بن أبي زياد والحسن بن عمارة ومالك وعبد اهلل بن عمر العمري وعبد اهلل 
بن جعفر المدينين ذكر ذلك المنصور باهلل، وقاؿ غيره: أف لو رواية، عن أبيو وروى عنو حاضر 

ابنا صالح وإسرائيل  بن إبراىيم، وكاف جلساؤه رضي اهلل عنو أبو علي األحمر والحسن وعلي
بن يونس وحباب بن نسطاس العزمي في جماعة من الزيدية في دار في الكوفة، وكاف يقـو 
بخدمتو جعفر األحمر وصالح الزعفراني وخصيب الوابشي، وكاف من أفاضل الشيعة، وكاف 

مع  عيسى من أفضل من بقي من أىل بيتو ديناً وعلماً وورعاً ويقيناً وأشدىم بصيرة في مذىبو
 علم كثير ورواية للحديث وطلبة لو في صغره وكبره مع اختفائو الشديد.

 )ط( عيسى بن زيد بن الحباب، عن عمرو بن أبي سلمة، وعنو أبو الحسين الحميري.
 )ش( عيسى بن سالم الشاشي، عن بقية، وعنو أيوب البغوي.

نو وعن عبد اهلل بن )ش( عيسى بن سليماف القرشي البغدادي ورَّاؽ داود بن رشيد، وروى ع
 سنبك، وعنو أبو بكر بن المفيد وأبو الشيخ.



)ط ش( عيسى بن شعيب البصري أبو الفضل النحوي الضرير، عن عباد بن منصور وروح بن 
 القاسم، وعنو عمرو بن يحيى األيلي وعمرو بن علي ومحمد بن المثنى، قاؿ الفالس: صدوؽ.

ولد أخيو إسحاؽ بن يحيى ومحمد بن  )مح ط( عيسى بن طلحة، عن طلحة وثابت وعنو
إسماعيل األحمسي، ىو عيسى بن طلحة بن عبيد اهلل، توفي في إمارة عمر بن عبد العزيز 

 واحتج بو الجماعة.
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)مح ط( عيسى بن عاصم األسدي الكوفي، عن زر بن حبيش وزاذاف وشريح القاضي، وعنو 
 ح، وثقو النسائي، واحتج بو األربعة إالَّ النسائي.سلمة بن كهيل وجرير بن حاـز ومعاوية بن صال

( عيسى بن عبد اهلل بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب أبو أحمد ويسمى المبارؾ، 4)
عن آبائو، وعنو ولده أحمد بن عيسى وعباد بن يعقوب وحسن بن حسين األنصاري وإبراىيم 

نسابة معدود في كبراء األئمة وفضالئهم  بن محمد بن ميموف وغيرىم، وكاف سيداً شريفاً عالماً 
 وال إلتفات إلى ما قالو النواصب فيو، فقد تكلموا فيمن ىو أعظم منو.

)مح ط ش( عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيو وزر بن حبيش وجماعة، وعنو أخوه 
 لنسائي.محمد وأبيو عبد اهلل وإسحاؽ بن فروة، وثقو ابن معين، واحتج بو األبعة إالَّ ا

)ش( عيسى بن عبد الرحمن السلمي، ُثمَّ البجلي، ُثمَّ الكوفي، عن طلحة بن مصرؼ، وعنو 
 عبد الحميد، وثقو أبو حاتم، واحتج بو البخاري في التاريخ والنسائي في فضائل علي.

)ش( عيسى بن علي بن عيسى بن الجراح الوزير أبو القاسم، عن البغوي، وعنو أبو القاسم 
 قاؿ الذىبي: سماعاتو صحيحة.التنوخي، 

)ؿ( عيسى بن عمرو بن عبد اهلل الثقفي أبو عمرو مولى خالد بن الوليد البصري، عن الحسن، 
 وعنو األصمعي، وثقو ابن معين، توفي سنة تسع وأربعين ومائة.

)ط( عيسى بن عمر واألسدي الكوفي الضرير المقرئ أبو عمرو المعروؼ بالهمداني، عن 
مرة والمسيب بن عبد خير، وعنو ابن المبارؾ ووكيع والفريابي وخلق، قاؿ  عطاء وعمرو بن

أحمد: ليس بو بأس. ووثقو ابن معين والعجلي، توفي سنة ست وخمسين ومائة، احتج بو 
 الترمذي والنسائي.

)ط( عيسى بن عمرو بن ميموف الغازي أبو أحمد، عن الوليد بن محمد، وعنو أبو علي 
 الفارسي.
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)ط( عيسى بن عمرو، عن عبد اهلل بن عمرو بن الفغوا والصواب: عيسى بن معمر الحجازي، 
عن عبد اهلل بن عمر عمرو بن الفغوا وعباد بن عبد اهلل بن الزبير، وعنو أبو إسحاؽ ومصعب بن 
ثابت وأبو بكر بن أبي سبرة، قاؿ الذىبي: صالح الرواية وذكره ابن حباف في الثقات، احتج بو 

 داود.أبو 
)قب( عيسى بن فايد بالفا، عن سعد بن عبادة، وعنو يزيد ابن أبي زياد، ذكر في الخالصة 

 والميزاف أنَّو مجهوؿ، لكن الراوي عنو يزيد بن أبي زياد في أعال طبقة فينظر أخرج لو أبو داود.
و )قب( عيسى بن محمد بن أحمد بن جريج الطوماري، عن محمد بن عبد اهلل بن سليماف، وعن

 عبد اهلل بن شؤذب روى حديث الطير.
ش( عيسى بن محمد بن أحمد بن عيسى بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي  2)السيد ع 

بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن محمد بن منصور حديث األئمة القدماء، وعنو الحسين 
سمع منو حديث بن الحكم الحبري والحسين بن القاسم وغيرىما، وعنو أبو العباس الحسني 

القدما، وكاف من أكابر العلماء الزيدية وأحد مشائخهم في وقتو، وكاف فقيهاً متكلماً، توفي سنة 
 ست وعشرين وثالثمائة.

)ط( عيسى بن محمد بن عبد اهلل البغدادي أبو موسى، عن حسين بن إبراىيم اليامي، وعنو ابن 
 عدي.

عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن جده وطلحة  )مح( عيسى بن المختار بن عبد اهلل بن عيسى بن
بن مصرؼ ومحمد بن عبد الرحمن، وعنو ابن عمو بكر بن عبد الرحمن، احتج بو األربعة إالَّ 

 الترمذي.
)قب( عيسى بن مشاور الجوىري، عن نعيم بن سالم بن جبير حديث الطير، وعنو نصر بن 

 القاسم القرضي.
ن أبيو والشعبي، وعنو مسكين الحذاء ووكيع وأبو )ـ( عيسى بن المسيب البجلي الكوفي، ع

أسامة خرج لو أبو ىاروف المدني وتكلم عليو جماعة، وقاؿ ابن عدي: ىو صالح فيما يرويو، 
 وقاؿ الحاكم: صدوؽ. وقاؿ موالنا: وثقو المؤيد باهلل.

)ش( عيسى بن المطلب بن ىاروف أبو ىاروف المدني، عن الزىري، وعنو مهدي ابن ىالؿ 
 فو الدار قطني.ضع
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)ط( عيسى بن مهراف المستعطف أبو موسى البغدادي، عن مكحوؿ بن إبراىيم وحسن بن 
حسين األنصاري ويحيى بن أبي كثير، وعنو السيد الحسين بن علي المصري وجعفر بن محمد 

اده بن الحسن والمنجنيقي تكلم عليو النواصب وال التفات إلى ذلك، قد روى لو أئمتنا وعد
 في رجاؿ الشيعة.

)مح( عيسى بن محمد بن موسى بن حميد بن أبي الجهم العدوي، عن صفواف بن سليم 
 ومالك بن أنس، وعنو ابن لهيعة ويحيى بن أيوب، توفي في عشر األربعين والمائة.

)مح( عيسى بن موسى التيمي أو التميمي موالىم أبو أحمد غنجار، عن سيفاف وعيسى بن 
الطبقة، وعنو محمد بن سالـ ومحمد بن أمية ويعقوب الحضرمي، قاؿ الذىبي: حميد ومقاتل و 

 صدوؽ: إنشاء اهلل. وقاؿ الحاكم: في نفسو صدوؽ. توفي آخر سنة ست وثمانين ومائة.
عيسى بن ميموف أبو سلمة الخواص، عن أبي المعتمر والعراـ بن حوشب، وعنو عمر العبقري 

 وقاسم بن عيسى الطائي.
 ن بنهاف أبو محمد، عن بيشر البقاؿ، وعنو أرطأة بن حبيب.)ف( عيسى ب

 )ط( عيسى بن نعيم المروزي، عن ابي الوراؽ، وعنو علي بن إبراىيم الرازي.
)ش( عيسى بن ىالؿ الصدفي المصري، عن عبد اهلل بن عمر، وعنو كعب بن علقمة وثقو ابن 

 حباف، احتج بو األربعة إالَّ النسائي.
بن بكير بن دار الليثي المدني، عن صالح بن كيساف وىشاـ، وعنو شبابة )ؿ( عيسى بن يزيد 

 ومحمد بن سالـ وغيرىما، توفي قبل مالك.
ؽ( عيسى بن يونس بن أبي إسحاؽ أبو عمرو الكوفي السبيعي الهمداني، عن جده وراءه،  4)

، قاؿ ابن وعن أبيو وأخيو واألعمش وغيرىم، وعنو حماد بن سلمة وابن المديني وإسحاؽ وأمم
 المديني: بخ بخ. ووثقو أبو زرعة وأبو حاتم، توفي سنة سبع وثمانين ومائة، احتج بو الجماعة.

 )مح( عيسى بن يونس، عن ابن عمرو، وعنو إسماعيل بن موسى، الظاىر أنَّو األوؿ.
 )ش جا( عيسى بن يونس، عن األحوص بن حكيم، وعنو أحمد بن حباف ويحيى الحماني.

.)ـ( عيسى بن   يونس، عن التيمي، وعنو علي بن حـز
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 )ـ( عيسى مولى حذيفة، عن يحيى بن عبد اهلل ومواله، قاؿ موالنا: وثقو المؤيد باهلل.
 )مح ـ( عيسى، عن أبي ليلى، وعنو أخوه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.



وثقو ابن معين، )مح( عيسى، عن الشعبي، وعنو حاتم بن إسماعيل، ىو عيسى بن أبي عزة، 
 واحتج بو الترمذي والنسائي.
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 حرؼ الغين المعجمة
 )ـ ش( غاـر أبو النعماف، عن حماد بن زيد، وعنو محمد بن غالب بن حرب.
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 من اسمو غالب
)ش( غالب بن خطاؼ القطاف أبو سليماف بن غيالف البصري، عن األعمش وابن سيرين 

ر وشعبة وابن علية، وثقو ابن معين، وقاؿ أحمد: ثقة ثقة. احتج بو وغيرىما، وعنو عبد المختا
 الجماعة ومقت الذىبي علي بن عدي في كالمو عليو أىملو موالنا.

غالب بن عبيد اهلل العقيلي الخزرجي، عن عطاء ومكحوؿ، وعنو يحيى بن حمزة ويعلى بن 
 .عبيد، قاؿ الدار قطني وغيره: متروؾ. قلت: روى في فضل معاوية

)مح( غالب بن عثماف الهمداني، عن الصادؽ، وعنو يحيى بن مساور لو مرثية حسنة في 
 إبراىيم بن عبد اهلل صلوات اهلل عليو.

)مح ط( غالب بن فايد األسدي الكوفي المقري، عن قيس والثوري، وعنو محمد بن إسماعيل 
 األحمسي، قاؿ أبو حاتم: ال بأس بو.

 ن فضالة، وعنو إسماعيل القطاف.)ش( غالب بن فرقد، عن مبارؾ ب
)مح( غالب التَّمار، وىو ابن مهراف، عن الشعبي وحميد بن ىالؿ، وعنو شعبة وابن علية، قاؿ 

 في الكاشف: صالح الحديث. وكذلك قاؿ أبو حاتم، احتج بو األربعة إالَّ الترمذي.
ذيل الكوفي، قاؿ أبو )ط( غالب، عن جابر، وعنو أبو الزناد، لعلو ابن الهذيل األودي أبو اله

 حاتم: ال بأس بو. وقاؿ في الكاشف: صدوؽ. احتج بو النسائي.
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 من اسمو غانم
 )جا( غانم بن سالم السعدي، عن مسلم بن خالد، وعنو محمد بن يونس.
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 من اسمو غزواف
 )جا( غزواف، عن زبيد، وعنو العياض.
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 من اسمو غساف
الربيع األزدي الموصلي، عن الليث وجعفر بن ميسرة، وعنو أحمد ويحيى )ط ش( غساف بن 

 وأبو يعلى وخلق، توفي سنة ست وعشرين ومأتين، ضّعف واحتج بو الطبراني في الكبير.
)ش( غساف بن عبيد الموصلي، عن أبي ذيب وشعبة وجماعة، وعنو إبراىيم بن سعيد الجوىري 

ره، ويحيى في رواية وضعفو أحمد، وقاؿ الدار قطني: والحسن بن الصباح، وثقو ابن حباف وغي
 صالح الحديث وىو شيخ البزار وأخرج لو.

)ط( غساف بن عوؼ المازني البصري، عن الجريري، وعنو أحمد بن عبد اهلل العداني، احتج 
 بو أبو داود.

 )ط( غساف بن أبي غساف، عن أبيو، وعنو يحيى بن الحسن العقيقي.
 ن حماد بن سلمة، وعنو...........)ش( غساف بن مالك، ع
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 من اسمو غضيف
)ط( غضيف بن الحارث بن تميم السكوني أبو أسماء الحمصي، عن عمر وبن بالؿ وعدة، 

وعنو مكحوؿ وابن عايذ، وثقو العجلي وابن سعد، توفي زمن مرواف، احتج بو األربعة إالَّ 
 النسائي.
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 من اسمو غورؾ
 سعدي، عن الصادؽ ُضّعف.)مح( غورؾ ال
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 من اسمو غياث
)مح ط( غياث بن إبراىيم النخعي أبو عبد الرحمن الكوفي، عن الصادؽ واألعمش ومجاىد 
وغيرىم، وعنو إسماعيل بن أباف وابن جريج في رواية وعلي بن الجعد وآخروف جرح بسبب 

 عشر التسعين والمائة.التشيع وال التفات إلى ذلك فهو من ثقات الشيعة وتوفي في 
)نص ط( غياث بن بشير التميمي، عن حصيف وابن إسحاؽ، وعنو محمد بن الحارث وإبراىيم 

 بن علي بن وىب.
 )مح( غياث، عن سعيد بن جبير، وعنو ولده ىو غياث بن طلق بن معاوية.
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 من اسمو غيالف
عبد اهلل قاضي الكوفة، عن  )ش( غيالف بن جامع المخلدي أو المحاربي كما في رواية أبو

علقمة بن مرثد وقتادة، وعنو شعبة وعلي بن عاصم وآخروف، قاؿ في الكاشف: وثقوه. توفي 
 بعد الثالثين والمائة، احتج بو مسلم واألربعة إالَّ الترمذي.

)مح ـ ش( غيالف بن جرير المغولي البصري، عن أنس ومطرؼ وابن الشخير، وعنو شعبة 
 ماد بن زيد، وثقو أحمد، توفي سنة تسع وعشرين ومائة، احتج بو الجماعة.وجرير بن حاـز وح
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 حرؼ الفاء
فارس بن حمداف بن عبد الرحمن العبدي، عن جده، وعنو ولده محمد، روى في فضل الوصي 

 فأغاض الذىبي.



سى بن )ط ؿ ؽ( فايد بن عبد الرحمن الكوفي أبو الورقاء العطار، عن ابن أبي أوفا، وعنو عي
 يونس تركو أحمد، واحتج بو الترمذي وابن ماجة والطبراني في الكبير.

 )ط( فايد بن عمرو أبو عمرو التمار، عن غساف بن الربيع، وعنو ابن عدي.
)مح( فرات بن األحنف، عن أبيو والباقر، وعنو عمرو بن مصعب وعبد الواحد بن زياد، قاؿ 

 الذىبي: من غالت الشيعة.
ري التميمي أبو محمد ابن عبد الرحمن البصري ثم الكوفي، عن أبي الطفيل )ش( فرات الفزا

، وعنو شعبة والسفياناف وإسرائيل، وثقو النسائي، واحتج بو الجماعة.  وأبي حاـز
)ؿ( الفاروؽ بن عبد الكبير بن عمر بن الخطاب أبو حفص البصري، عن أبي مسلم الكجي 

 ر.وجماعة، وعنو السيلقي والقاضي عبد الجبا
)ط( الفتح بن سعيد بن عثماف أبو سعيد اإلستراباذي، عن أحمد بن آدـ عبدر، وعنو ابن 

 عدي.
)محيط( الفتح بن صالح السراج، عن إسماعيل بن يحيى بن عبد اهلل، وعنو إسماعيل بن 

 إسحاؽ.
 )ش( فراس بن خولي األسدي، عن وابصة بن معبد األسدي، وعنو يحيى بن زياد.

 أو ابن فردة، عن سعد بن صدقة، وعنو جعفر بن محمد المحمدي. )ط( فرج بن فَػْرو
)ط ش( فرج بن فضالة بن النعماف القضاعي التنوخي أبو فضالة الشامي، عن ربيعة بن يزيد 
وعلي بن أبي طلحة ولقماف بن عامر، وعنو شعبة ووكيع ومعاذ بن معاذ، تكلم فيو، وقاؿ ابن 

ك ذكر في تخريج المجموع، توفي سنة ست وسبعين معين: صالح. وقاؿ غيره: وثق. ومثل ذل
 ومائة.

 )ـ( فروة، عن سعيد بن عبد الرحمن، وعنو سفياف.
)ش( الفرحاف بن أحمد الفرحاف أبو نصر الشافعي القزويني، عن عبد الكريم بن أحمد، وعنو 

 المرشد باهلل أىملو موالنا.
امة والراوي عنو، وعنو طالوت بن )قب كم( فضالة بن جبير أبو المهند الغداني صاحب أبي أم

 عباد، روى في فضل اآلؿ فعضوه، احتج بو الطبراني في الكبير واألوسط.

(2/315) 

 
 



 )ط( فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار الدىني، وعنو حسين بن سعيد.
ط( فضالة بن محمد بن فضالة القطاف، عن سليماف بن الربيع، وعنو الحسن بن محمد بن  2)

 خواص.نصر ال

(2/316) 

 
 

 من اسمو الفضل
 )ف( الفضل بن جعفر، عن محمد بن ...، وعنو أبو سعيد السماف.

)ش ؿ( الفضل بن الحباب أبو خليفة الجمجمي البصري، عن القعنبي وسلمة بن إبراىيم 
وسليماف بن حرب وغيرىم، وعنو أبو الشيخ والطبراني وعبد اهلل بن محمد السقاء، وثقو 

 نة خمس وثالث مائة.الذىبي، توفي س
محيط( الفضل بن دكين واسمو عمرو بن حماد بن زىير الليثي، مولى طلحة أبو نعيم  4)

الكوفي األحوؿ الحافظ العلم، عن األعمش وأبي حنيفة وحماد بن سلمة وغيرىم، وعنو محمد 
توفي بن صالح واألحمسي وأبو بكر وعثماف ابنا أبي شيبة وأمم، أثنى عليو ووثقو غير واحد، 

سنة سبع عشرة ومائة خرج مع اإلماـ محمد بن إبراىيم وجاىد بين يديو، عداده في الزيدية، 
 وثقات محدثي الشيعة، احتج بو الجماعة.

)ىػ مح( الفضل بن دلهم الواسطي، ُثمَّ البصري العطار، عن الحسن وابن المنكدر وأبي نصرة، 
 إلى الحق، واحتج بو األربعة إالَّ النسائي. وعنو وكيع وابن المبارؾ والمقبري، روى لو الهادي

)ط( الفضل بن زياد، عن عاصم بن علي، وعنو حسين بن يحيى بن عياش، الظاىر أنو: 
 البغدادي بياع الطنافس، وثقو أبو زرعة.

)محيط( الفضل بن الزبير أبو أحمد الزبيري، عن زيد بن علي كاف صاحب رسالتو إلى العلماء 
 إسحاؽ، قاؿ في الروضة الندية من الثقات. ذكره عبد العزيز بن

 )ط( الفضل بن سعيد العتكي، عن أبي نصر سعد بن سعد، وعنو يوسف بن عبد اهلل العتكي.
 )ش( الفضل بن سهل، عن كثير بن ىشاـ، وعنو ابن ناجية.
 )ط( الفضل بن شعيب، عن منصور، وعنو الفضل بن عطاء.

 ن محمد، وعنو أحمد بن محمد.)ش( الفضل بن عياش بن عميرة، عن ثابت ب
( الفضل بن عياش بن موسى أبو نعيم، عن عمرو بن حصين وعبيد بن يعيش، وعنو علي بن 2)

 حسين بن شيبة.
 )ط( الفضل بن عباس، عن الحسن بن عبد اهلل، وعنو محمد بن داود.



بن )محيط( الفضل بن عبيد بن محمد بن ربيعة القاضي، عن عمار بن رجاء، وعنو أبو بكر 
 محمد العمراني.

(2/317) 

 
 

)ط( الفضل بن عطاء، عن الفضل بن شعيب، وعنو يونس، قاؿ الذىبي: سند مظلم ومتن باطل 
 ػ يعني حديث: يا أبا كاىل.

( الفضل بن عطية الخراساني المروزي، عن قتادة وعطاء وسالم، وعنو ولده محمد وىشيم، 3)
 احتج بو النسائي وابن ماجة. قاؿ أبو زرعة: ال بأس بو. ووثقو ابن راىوية،

)قب( الفضل بن عميرة القيسي أبو قتيبة، عن ميموف بن شياه وثابت البناني، وعنو جعفر بن 
سليماف وجويبر بن عمارة، ذكره ابن حباف في الثقات وناؿ منو الذىبي، وعداده في ثقات 

 محدثي الشيعة.
 اش بن محمد.)ط( الفضل بن عيسى الخياط، عن عباد بن منصور، وعنو خر 

)ش ؽ( الفضل بن غانم الخزاعي، عن مالك وعبد الملك بن ىاروف، وعنو إبراىيم بن عبد اهلل 
 المخزومي وابن المديني، قاؿ لؤلؤ: كاف رافضياً. وضعفو الخطيب.

)ط( الفضل بن الفضل بن العباس الكندي أبو العباس، عن سهل بن ميموف العطار، وعنو أبو 
 العباس الحسني.

 الفضل بن أبي قرة، عن الصادؽ، وعنو شريف بن سابق. )ط ش(
)ش قب( الفضل بن محمد بن أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن محمود أبو القاسم األصبهاني 
الثقفي، عن أبي بكر المقرئ، وعنو المرشد باهلل وأبو الحسن المغازلي، قاؿ: قدـ واسط سنة 

 أربع وثالثين وأربعمائة.
ن المسيب بن ذرية ملك اليمن باذاـ البيهقي الشعراني، عن سليماف )جا( الفضل بن محمد ب

بن حرب وعبد اهلل بن صالح وإسماعيل بن أبي أويس وخالئق، وعنو ابن خزيمة والسري وعلي 
: صدوؽ إالَّ  بن حساف وخالئق، قاؿ الحاكم: ثقة لم يطعن فيو بحجة. وقاؿ عبد اهلل بن األخـر

 أوؿ سنة اثنتين وثمانين ومأتين، عداده في ثقات محدثي الشيعة. أنَّو غالياً في التشيع. توفي
)ف( الفضل بن مختار أبو سهل البصري، عن أبي ذيب وغيره، وعنو خالد بن عبد السالـ 

 وغيره، قاؿ أبو حاتم: أحاديثو منكرة.

(2/318) 

 
 



ليلى،  )مح ش( الفضل بن موسى الرازي السيناني أبو عبد اهلل، عن ىشاـ وشريك وابن أبي
وعنو إسحاؽ ومحمود بن غيالف وإبراىيم بن موسى، وثقو ابن معين وأبو حاتم، توفي سنة 

 اثنتين وتسعين ومائة، احتج بو الجماعة.
)ط( الفضل بن نعيم، عن إسماعيل بن إبراىيم، ولعل الصواب: الفضل أبو نعيم وىو ابن 

 دكين.
 .)ط( الفضل بن يسار، عن الباقر، وعنو أباف بن عثماف

(2/319) 

 
 

 من اسمو فضيل مصغراً 
 )ط( فضيل بن خديج، عن األسود الكندي، وعنو لوط بن يحيى أبو مخنف من رجاؿ الشيعة.

)ط محيط( الفضيل بن الزبير بن الرشاف الزبيري عن أبي أحمد الزبيري، عن زيد بن علي، وعنو 
ن سيوؼ أعداء اهلل، يحيى بن المساور، كاف من أىل الفضل والتمسك بالعبادة وممن سلم م

 اشتهر بالرواية، عن زيد والمبايعين لو.
)ف( فضيل بن سليماف النميري الصوري، عن منصور بن صعبة وعمرو بن علي، وعنو ابن 

المديني والغالس وعده، قاؿ الذىبي: صدوؽ. ووثقو ابن حباف، توفي سنة ست وثمانين ومائة، 
 احتج بو الجماعة.

 عن تليد بن سليماف، وعنو زكريا بن يحيى. )قب( فضيل بن عبد الوىاب،
)ط( فضيل بن عمرو، عن سعيد، وعنو إسماعيل الكوفي، ىو الفقيمي أبو النضر الكوفي، وثقو 

 ابن معين، توفي سنة عشر ومائة، احتج بو النسائي.
)ط جا ش ؽ( الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي اليربوعي أبو علي الخراساني 

الحـر وأحد أئمة الهدى والسنة، عن منصور واألعمش وسليماف التيمي، وعنو  الزاىد شيخ
السفياناف وابن المبارؾ وخالئق، قاؿ الذىبي: مجمع على ثقتو وجاللتو، توفي سنة سبع وثمانين 

 ومائة، عداده في ثقات محدثي الشيعة، احتج بو الجماعة إالَّ ابن ماجة.
ير الضبي موالىم أبو الفضيل الكوفي، عن سالم وعكرمة )الناصر مح( الفضيل بن غزواف بن جر 

ونافع، وعنو ابنو محمد ووكيع والثوري وابن المبارؾ، وثقو ابن معين، توفي في عشر الخمسين 
 والمأتين، احتج بو الجماعة.

)مح ط ش( فضيل بن مرزوؽ الكوفي، عن أبي حاـز وعدي بن ثابت والنفس الرضية والسري 
وعنو ابنو محمد ووكيع ويحيى بن آدـ وأبو نعيم وأبو غساف مالك بن  بن إسماعيل وعطية،



إسماعيل، وثقو السفياناف وغير واحد، وقاؿ ابن معين: شديد التشيع. عداده في ثقات محدثي 
 الشيعة وقد ناؿ منو بعضهم، احتج بو مسلم واألربعة.

صافي، ذكره البخاري في )جا( فضيل بن مسلم، عن أبيو، عن علي عليو السالـ، وعنو عبيد الو 
 األدب.

(2/320) 

 
 

)ش( فضيل بن ميسرة أبو معاذ البصري، عن جرير وطاووس، وعنو معتمر بن سليماف، وثقو ابن 
 معين، وقاؿ النسائي: ال بأس بو. احتج بو األربعة إالَّ الترمذي.

(2/321) 

 
 

 من اسمو فطر
الخياط، عن أبي الطفيل وعطاء ( فطر بن خليفة القرشي المخزومي موالىم أبو بكر بن 4)

ومجاىد والشعبي والحكم بن عتيبة وأبي إسحاؽ، وعنو السفياناف وأبو نعيم وأبو الجارود 
وغيرىم، وثقو أحمد وابن معين والعجلي وابن سعد، وقاؿ في الكاشف: شيعي جلد. صدوؽ، 

مسين عداده في ثقات محدثي الشيعة، وقد ناؿ منو بعض النواصب، توفي سنة ثالث وخ
ومائة، احتج بو البخاري واألربعة. وكاف من أصحاب إبراىيم بن عبد الّلو عليو السالـ 

 والخارجين معو.

(2/322) 

 
 

 من اسمو فليح مصغراً 
)ـ ش( فليح بن سليماف األسلمي الكوفي المدني، عن ابن مسعود وسعيد بن الحارث وضمرة 

محمد بن أباف الواسطي، قاؿ ابن عدي: بن سعيد، وعنو ابن المبارؾ ووىب بن عامر العقدي و 
ال بأس بو. توفي سنة ثماف وستين ومائة، احتج بو الجماعة، وقاؿ ابن معين وأبو حاتم: ليس 

 بقوي.

(2/323) 



 

 من اسمو فليت
 )ط( فليت بن إسماعيل أحد العلماء الذين بايعوا يحيى بن عبد اهلل، ذكره السيداف ) ع ط(.

(2/324) 

 
 

 من اسمو فهد
( فهد بن سليماف المصري شيخ الطحاوي، عن محمد بن سعيد وأبي كريب وأبي بكر بن )ـ

 أبي شيبة، وغيرىم، وعنو أبو بكر النيسابوري وغيره، وثقو الذىبي.
)ط( فهد بن عوف، عن أبي عوانة، وعنو العباس بن الفرج، من رجاؿ اإلكماؿ، توفي سنة تسع 

 عشرة ومأتين.

(2/325) 

 
 

 من اسمو فيالف
 مح( فيالف بن حارثة األسدي، وعنو دىيم بن فرات.)

(2/326) 

 
 

 من اسمو فياض
 )جا( فياض بن غزواف، عن زيد بن الحارث، وعنو طلحة بن سليماف لينو البخاري قلياًل.

(2/327) 

 
 

 من اسمو فياض
 )ش( فياض بن الفضل، عن عمرو بن ثابت، وعنو إسماعيل بن عبد اهلل.

(2/328) 



 

 حرؼ القاؼ
 اسمو قابوسمن 

( قابوس بن أبي ضبياف الحنبي الكوفي، عن أبيو وابن عباس، وعنو الثوري ومسعر وغيرىما، 2)
 قاؿ ابن عدي: أرجوا أنَّو ال بأس بو، ووثقو ابن معين، احتج بو األربعة إالَّ النسائي.

(2/329) 

 
 

 من اسمو القاسم
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي  ( القاسم بن إبراىيم بن إسماعيل بن إبراىيم بن5)الناصر 

طالب اإلماـ األعظم ترجماف آؿ الرسوؿ أبو محمد المعروؼ بالرسي، جاء فيو، عن جده 
المصطفى: يا فاطمة منك ىاديها ومهديها ومستلب الرباعيتين أو كما قاؿ، وكاف ىو مستلب 

خيو إسماعيل وموسى الرباعيتين صلوات الّلو عليو، عن النفس الرضية وابن بكر بن أبي أويس وأ
بن جعفر وغيرىم، وعنو أوالده ومحمد بن منصور وجعفر النيروسي والحسن بن يحيى بن بن 
الحسين زيد والحسين بن زيد والحسن بن يحيى العقيقي وخلق كثير لو نحو عشرين مصنفاً، 

ار وكاف المنتهى في كل فن وقد دونت مناقبو وكراماتو عليو السالـ بايعو آؿ الرسوؿ في د
محمد بن منصور سنة عشرين ومأتين، ولم يزؿ مخيفاً للظالمين إلى أف توفاه اهلل إلى رضوانو 

 سنة اثنتين وأربعين ومأتين.
 )ش( القاسم بن إبراىيم الملطي، عن مبارؾ بن فضالة ولوين، وعنو أبو القاسم الرحبي.

ن بن علي بن أبي )مح( القاسم بن أحمد بن عبد اهلل بن علي بن الحسن بن زيد بن الحس
 طالب أبو محمد الكوفي، عن عمو عبد العظيم بن عبد اهلل، وعنو المرادي.

)ش( القاسم بن إبراىيم الكوفي الهاشمي، عن أبي نعيم وغيره، وعنو وصيف بن عبد اهلل، روى 
 في فضل الحسين عليو السالـ فنالوا منو.

 نو أحمد بن الحسن بن بزيغ)ط( القاسم بن إسحاؽ بن عبد اهلل العبدي، عن أبيو، وع
القاسم بن أصبغ بن نباتة، عن زيد بن علي، وعنو حسين بن علواف والذي يظهر لي أنَّو من 

 رجاؿ الشيعة.
)ش( القاسم بن يسار األنباري، عن الحس بن عبد الرحمن، وعنو ولده أبو بكر والقاسم بن 

 محمد.
 ن الحسن الدقاؽ.)ش( القاسم بن بشر، عن مسلم بن الوليد، وعنو محمد ب



)ش( القاسم بن جعفر بن محمد بن عبد اهلل بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب أبو 
 محمد، عن أبيو، عن جده، وعنو محمد بن عمر بن أحمد بن ميثم.

 )ف( القاسم بن جندب، عن أنس بن مالك، وعنو الحارث بن حضيرة.

(2/330) 

 
 

في، عن زيد بن ثابت، وعنو الركين بن الربيع، وثقو )الناصر ف( القاسم بن حساف العامري الكو 
 ابن حباف، واحتج بو النسائي وأبو داود.

)ش( القاسم بن الحسين بن محمد أبو محمد البقاؿ شيخ المرشد باهلل، وروى عن محمد بن 
 إبراىيم البحيري.

ف، واحتج بو )ش( القاسم بن حبيب التَّمار، عن سلمة بن كهيل، وعنو ولده عمرو، وثقو ابن حبا
 الترمذي.

)ـ جا ش( القاسم بن الحكم بن كثير بن جندب العرني الفقيو الكوفي أبو أحمد قاضي 
ىمداف، عن أبي حنيفة وزكريا بن أبي زايدة، وعنو محمد بن حساف األزرؽ وعمرو بن رافع 

و وسعد بن سيف، وثقو أحمد وغيره، وقاؿ أبو زرعة: صدوؽ. توفي سنة ثماف ومأتين، احتج ب
 الترمذي.

 )ط( القاسم بن خليفة، عن علي راوع، وعنو حسن بن سفياف.
)ش ؽ( القاسم بن زكريا بن يحيى البغدادي أبو بكر المطرز شيخ الطبراني، عن أحمد بن عبد 
الرحمن القرشي وإسماعيل بن موسى وعنو محمد بن خلف وأبو الشيخ، وثقو الخطيب وغيره، 

 توفي سنة خمس وثالثمائة.
( القاسم بن سالـ النقيل األزدي موالىم أبو عبيد البغدادي، عن ىشيم وابن المبارؾ ش ؿ 2)

وشريك، وعنو الدارمي وعلي البغوي ومحمد بن إسحاؽ الصاغاني، وثقو أبو داود وغيره، وأثنى 
 عليو غير واحد، احتج بو أبو داود.

الخ، وعنو الخليل بن  القاسم بن سليماف، عن أبيو، عن جده، عن عمار حديث قتاؿ القاسطين
 مرة فوصموه لذلك.

 )ش( القاسم بن شنبك، عن عمرو األشناني، وعنو أبو القاسم الكرخي.
 )مح ط( القاسم بن أبي شيبة، عن الليث سيأتي في ابن محمد.

 )مح( القاسم بن الضحاؾ، عن معاوية بن سفياف المازني، وعنو يعقوب بن سفياف.
 عن إسحاؽ بن إسرائيل، وعنو يحيى الحماني.)جا( القاسم بن عباد الحطابي، 



)محيط( القاسم بن العباس بن الفضل بن شاذاف، عن جعفر بن أحمد بن نعيم، وعنو أبو 
 العباس الحسني.

(2/331) 

 
 

)مح ـ( القاسم بن عبد اهلل بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن عبد 
، وكاف فاضالً خيراً من أىل الرياسة قتلو المعتصم فيما اهلل بن محمد بن عقيل، وعنو المرادي

 قيل بالسم وُأِمر بلبس السواد فأبى فضيقوا عليو حتى لبس قلنسوة.
)ـ ش( القاسم بن عبد اهلل بن عمر بن حفص بن عمر بن الخطاب المدني، عن أخيو عبد 

بن يحيى خرج لو  الرحمن وابن المنكدر وسعيد المقبري، وعنو قتيبة وىشاـ بن عمار وكثير
 المؤيد باهلل حديث القلتين وكذبو غير واحد ولم أجد من وثقو، احتج بو ابن ماجو.

 )جا( القاسم بن عبد اهلل، عن زيد بن أسلم، وعنو صالح بن محمد، الظاىر أنَّو األوؿ.
 )جا( القاسم بن عبيد اهلل العبدي، وعنو الحسن بن علي بن بزيغ.

 لفرقعاني، عن عثماف بن أبي شيبة.)ط( القاسم بن عبد اهلل ا
)نص مح ط ش( القاسم بن عبد الرحمن بن عبد اهلل بن مسعود الهذلي أبو عبد الرحمن قاضي 

الكوفة، عن أبيو وابن عمر وأبي ذر، وعنو أبو إسحاؽ وابن أبي ليلى وسماؾ وخلق، وثقو ابن 
 األربعة.معين وغيره، توفي سنة عشر أو ست عشرة ومائة، خرج لو البخاري و 

)مح ط ش ؿ ؽ( القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الدمشقي مولى بني أمية، أرسل عن 
علي وسلماف والكبار، وعنو ثابت بن عجالف وثور بن يزيد وعلي بن يزيد ويحيى بن الحارث 
وعدة، وثقو ابن معين والعجلي والترمذي، قاؿ يعقوب: ومنهم من يضعف روايتو، توفي سنة 

 عشرة ومائة، احتج بو األربعة.اثنتى 
)ط( القاسم بن عبد الواحد بن أيمن المكي مولى قريش، عن عبد اهلل بن محمد بن عقيل وأبي 
حاـز وجمع، وعنو ىماـ بن يحيى وعبد الوارث، وثقو ابن حباف، واحتج بو الترمذي والنسائي، 

 توفي في عشر الخمسين والمائة.
 سعيد بن .........، وعنو موسى بن فضالة. )ش( القاسم بن عثماف، عن أبي روح

 )ط( القاسم بن عمير، عن علقمة، وعنو حسن بن الحر، والصواب القاسم بن ضميرة.
 )قب( القاسم بن عيسى الطائي، عن أبي سلمة عيسىبن ميموف، وعنو محمود بن محمد.

(2/332) 

 
 



المغيرة البصري، عن ابن  )ط ش( القاسم بن الفضل بن معداف األزدي الحداني، نزؿ فيهم أبو
سيرين وقتادة والباقر،وعنو وكيع وابن مهدي وشيباف بن فروخ، وثقو أحمد والقطاف وابن معين 

 والنسائي، توفي سنة سبع وستين ومائة، احتج بو مسلم واألربعة.
)ط( القاسم بن الليث أبو صالح، عن ىشاـ بن عمار، وعنو علي بن محمد السعدي، قاؿ في 

 توفي سنة أربع وثالثمائة.التذكرة: 
)ط( القاسم بن مالك المزني أبو جعفر الكوفي، عن الليث والمختار بن فلفل وعدة، وعنو 

أحمد وابن عرفة وابن معين ووثقو، ووثقو العجلي وابن عمار الموصلي وأبو داود، قاؿ الذىبي: 
 داود.صدوؽ مشهور. توفي سنة نيف وسبعين ومائة، احتج بو الجماعة إالَّ أبا 

)ش( القاسم بن مالك الجريري، عن أبي بصرة، وعنو سعيد بن سليماف، والصواب القاسم بن 
 مالك، عن الجريري، وىو األوؿ.

( القاسم بن محمد بن أبي بكر التيمي أحد الفهاء السبعة، عن عائشة وابن عباس وابن عمر 4)
ابن سعد، توفي سنة ست أو  وعدة، وعنو الشعبي وأبو الزناد وابن أبي مليكة وغيرىم، وثقو

 سبع ومائة، احتج بو الجماعة.
( القاسم بن محمد بن إبراىيم بن أبي شيبة العبسي، عن ابن علية وعبد اهلل بن إدريس 3)

وقاسم بن مالك وغيرىم، وعنو أبو زرعة وأبو حاتم، وعنو المرادي وجعفر النيروسي، توفي سنة 
 ي الشيعة، وقد ناؿ منو الخصـو لذلك.خمس وثالثين ومائة، عداده في ثقات محدث

)ط ؿ( القاسم بن محمد بن يسار أبو محمد المعروؼ بابن األنباري، عن أبي سلمة، وعن ابن 
حرب، وعنو ولده أبو بكر محمد وأبو الفضل محمد بن الحسن بن الفضل، قاؿ ابن خلكاف: 

 الثمائة.كاف موافقاً في الرواية صدوقاً أميناً. توفي سنة أربع أو خمس وث
)ش( القاسم بن محمد بن حماد الدالؿ الكوفي، عن أبي بالؿ األشعري وغيره، وعنو أبو 

 القاسم الطبراني.

(2/333) 

 
 

)ش( القاسم بن محمد بن عبد اهلل بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب أبو أحمد 
الطالقاف وكاف  الطبرستاني، عن أبيو، عن جده، وعنو أبو بكر الجعابي، دعى إلى نفسو وملك

 يدعى بالملك والجليل.
)جا( القاسم بن محمد بن جعفر، عن أبيو، عن جده، وعنو الجعافي، قيل فيو المحقق في 

 النقل.



 )ط( القاسم بن محمد، عن عبد اهلل بن الوليد، وعنو حسين بن الربيع.
 نباري.)ط( القاسم بن محمد، عن سليماف ابن داود المقري، وعنو سعيد بن عبد اهلل األ

)ـ محيط( القاسم بن محمد بن عبد اهلل بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، عن زيد بن علي، 
 وعنو عباد بن يعقوب.

ش( القاسم بن مخيمرة الهمداني أبو عروة نزيل دمشق، عن أبي سعيد وابن عمر وعلقمة،  3)
ة مائة، وقيل وعنو الحكم واألوزاعي وسلمة بن كهيل وعدة، قاؿ ابن معين: ثقة. توفي سن

 إحدى عشر ومائة، احتج بو مسلم واألربعة.
)مح ط( القاسم بن مسلم، عن الحسن بن محمد بن علي وحصين بن عامر، وعنو سفياف 

 وشاور.
)ش( القاسم بن مطيب العجلي البصري، عن أنس، وعنو الحسن وحجاج بن نصير، قاؿ ابن 

 حباف: يخطئ، احتج بو البخاري في األدب والبراز.
ح( القاسم بن َمِعن بن عبد الرحمن بن عبد اهلل بن مسعود أبو عبد اهلل المسعودي الكوفي، )م

عن عاصم األحوؿ وسليماف التيمي ومنصور وعدة، وعنو ابن مهدي وأبو نعيم وأبو غساف، وثقو 
أحمد وأبو حاتم، توفي سنة خمس وسبعين ومائة، وكاف قاضي الكوفة وشيعي زمانو ومن ذرية 

د رضي اهلل عنو أبو الحسن علي بن الحسين المعروؼ بالمسعودي العالم الكبير ابن مسعو 
صاحب مروج الذىب وغيره، وكاف شيعياً محباً آلؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، توفي 

 سنة خمس وأربعين وثالثمائة، واحتج بو القاسم وأبو داود والنسائي.
ن أحمد بن محمد بن الحارث، وعنو أبو بكر بن )ش( القاسم بن موسى بن الحسن األشيب، ع

 ماىاف.
)ش( القاسم بن مهراف، عن عمراف بن حصين، وعنو موسى بن عبيدة، قاؿ العقيلي: ال يثبت 

 سماعو من عمراف.

(2/334) 

 
 

)مح( القاسم بن الوليد الهمداني الخيذعي أبو عبد الرحمن الكوفي القاضي، عن الباقر 
رو وعدة، وعنو ابنو الوليد وأبو نعيم وعبدة بن األسود وجمع، وثقو والشعبي والمنهاؿ بن عم

 ابن معين، توفي سنة إحدى وأربعين ومائة، احتج بو ابن ماجو.
)ط( القاسم بن ىاشم السمسار من ولد العباس بن عبد المطلب، عن الربيع بن روح، وعنو 

 محمد بن ىاروف.



 كيع.)ش( القاسم بن ىاشم بن سعد، عن أبيو، وعنو و 
 )ط( القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، وعنو أحمد بن أبي عبد اهلل.

 )ـ( القاسم، عن وكيع، وعنو محمد بن شجاع.
 )ؽ( القاسم األزدي، عن حسن بن علي بن المغيرة، ىو القاسم بن سالـ تقدـ.

بن القاسم )مح( القاسم الثقفي، عن أـ سعيد بنت سرية لعلي عليو السالـ، وعنو ولده سالـ 
لعلو ابن عبد اهلل الراوي، عن سعد، وثقو ابن حباف، واحتج بو النسائي وفي اإلكماؿ: قاسم بن 

 ربيعة بن قايف، عن سعد بن أبي وقاص.
 )جا( القاسم العجلي، عن أنس ىو ابن مطيب.

 .)مح جا( القاسم، عن أبي أمامة، قيل: لم يسمع إالَّ منو، ىو ابن عبد الرحمن الدمشقي تقدـ
 )مح( القاسم، عن عائشة ىو ابن أخيها.

 )ط( القاسم، عن عاصم، وعنو ولده عثماف.
 )مح( القاسم، عن عبد الرحمن، وعنو مصبح.

(2/335) 

 
 

 من اسمو قارض
)ط( قارض بن شيبة الليثي، عن المسيب، وعنو أخوه عمرو وابن ذيب، قاؿ ابن حباف في 

 ليس بو بأس، احتج بو أبو داود وابن ماجو. الثقات: مات في أياـ سليماف، وقاؿ النسائي:

(2/336) 

 
 

 من اسمو قبيصة
)جا ؿ( قبيصة بن ذؤيب الخزاعي، عن عمر وعثماف وعبادة وحذيفة، وجمع، وعنو ابنو إسحاؽ 
ومكحوؿ ورجاء بن حيوة وعدة، وثقو ابن حباف، وكاف على خاتم عبد الملك بن مرواف لعنو اهلل 

 وثمانين، احتج بو الجماعة. والبريد إليو، توفي سنة ست
 قبيصة بن جابر عن علي، وعنو ابن حميد.

جا ش( قبيصة بن عقبة بن محمد بن سفياف بن عقبة السوائي أبو عامر الكوفي، عن فطر  2)
ويونس بن أبي إسحاؽ والثوري والطبقة، وعنو أحمد ومحمود بن غيالف ومحمد بن غالب 

وحديثو في البخاري وأثنى عليو جماعة، توفي سنة خمس وأمم، وثقو ابن معين إالَّ في الثوري 



 عشرة ومأتين، احتج بو الجماعة.
 )مح( قبيصة بن الليث بن قبيصة األسدي، عن مطرؼ وعطاء، وعنو أبو كريب.

 )جا( قبيصة المهلبي، عن زيد بن علي، وعنو ولده حاتم.
 )ط جا( قبيصة، عن الثوري، ىو ابن عقبة.

 طويل، وعنو سعيد بن مسلم.)ش( قبيصة، عن سالـ ال

(2/337) 

 
 

 من اسمو قتادة
ؽ ؿ( قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري األكمة، عن أنس وعبد  5 4)السيد 

اهلل بن سرخس وابن المسيب وابن سيرين، وعنو األوزاعي وشعبة وعلقمة وأبو عوانة وخالئق، 
 دؿ، توفي سنة سبع أو ثماف عشرة ومائة.احتج بو الجماعة، وعده المنصور باهلل في رجاؿ الع

(2/338) 

 
 

 من اسمو قتيبة
)مح ط ش ؿ ؽ( قتيبة بن سعيد الثقفي موالىم أبو رجاء العطاردي البغلي البلخي، عن مالك 

والليث وإسماعيل بن جعفر والنفس الزكية، وعنو الجماعة، لكن ابن ماجة بواسطة وخلق، وثقو 
 وفي سنة أربعين ومأتين.ابن معين وأبو حاتم والحاكم، ت

قتيبة بن مسلم البصري، ذكره اإلماـ وترجم لو في الجامع الوجيز، وذكر أف أئمتنا رووا لو، 
 توفي سنة مائتين.

(2/339) 

 
 

 من اسمو قثم
 )مح( قثم مولى بن عباس، روى عنو المغيرة.

(2/340) 

 
 



 من اسمو قدامة
عن ابن عمر وسهل بن سعد، وعنو بنوه )ش( قدامة بن إبراىيم بن حاطب الحاطبي الجمحي، 

 إبراىيم وصالح وعبد الملك، وثقو ابن حباف.
)ش( قدامة بن مظعوف، عن أخيو عثماف، وعنو ابنتو عائشة، قاؿ في التقريب: قدامة بن موسى 
بن عمرو بن قدامة بن مظغوف الجمحي المدني إماـ المسجد النبوي، ثقة من الخامسة، توفي 

 أخرج لو مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة وعلق لو البخاري، اىػ. سنة ثالثة وخمسوف،
 )ط ش( قدامة الظبي، عن سعيد بن ظريف، وعنو إسحاؽ بن إبراىيم الجزار.

(2/341) 

 
 

 من اسمو قراف
)مح( قُػرَّاف بن تماـ األسدي الوالبي أبو تماـ الكوفي، ُثمَّ البغدادي، عن ىشاـ وسهل بن ابي 

 مد وابن عرفة، وثقو ابن معين وغيره، توفي سنة إحدى وثمانين ومائة.صالح، وعنو أح
)ش( قروش، عن أبي كريب، عن كامل، وعنو أبو الحويس، قاؿ المرشد باهلل: ىكذا في كتابي، 

باثنتين، وىو وىم وإنما ىو فردس وىو بن األشعري ويقاؿ ابن األشعر، وىكذا في اإلكماؿ 
 فيو: روى عن الثوري، وعنو أبو كريب.بفاء مكسورة وداؿ مفتوحة، قاؿ 

 )ط( قر بن خيثمة من بني موسى بن تغلب، سمع علياً، وعنو أبو داود.

(2/342) 

 
 

 من اسمو قرة
)ش( قرة بن حبيب الغنوي أبو علي البصري، عن أبي عوف وشعبة وخلق، وعنو أبو زرعة وأبو 

 ن ومأتين، احتج بو البخاري.حاتم وأبو داود وخلق، وثقو أبو حاتم، توفي سنة أربع وعشري
قرة بن خالد السدوسي أبو خالد البصري، عن الحسن وابن سيرين وعمرو بن دينار وعدة، 

وعنو القطاف وشعبة وأبو نعيم وغيرىم، وثقو أحمد وابن معين، قيل: توفي سنة أربع وخمسين 
 ومائة، احتج بو الجماعة.

و محمد البصري، عن الزىري ويزيد بن )ش عبد الجبار( قرة بن عبد الرحمن المعافري أب
حبيب، وعنو الليث واألوزاعي وابن وىب وجمع، قاؿ ابن عدي: أرجوا أنَّو ال بأس بو. وقاؿ 



السبكي: ىو عندي في الرجو أثبت ثقة. ووثقو ابن حباف، توفي سنة سبع وأربعين ومائة، احتج 
 بو مسلم واألربعة.

(2/343) 

 
 

 من اسمو قريش
نس مولى األنصار أبو أنس البصري، عن حميد وسليماف التيمي ومحمد بن )قب( قريش بن أ

عمر، وعنو ابن المثنا وأحمد بن عثماف السفيلي وابن معين، قاؿ الذىبي: صدوؽ ثقة مشهور. 
ووثقو يحيى وابن المديني والنسائي، وقاؿ: تغير قبل موتو بست سنين. توفي سنة ثماف ومأتين، 

 لنسائي.احتج بو الجماعة إالَّ ا
)مح( قريش، عن مالك بن دينار، وعنو ابن أبي زايدة، يحتمل أف يكوف ابن حياف العجلي أبو 
بكر البصري، عن قتادة وثابت، وعنو وكيع وأبو الوليد، وثقو النسائي، واحتج بو البخاري وأبو 

 داود.

(2/344) 

 
 

 من اسمو قزعة
وابن المنكدر وابن أبي مليكة، وعدة،  )ط( قزعة بن سويد الباىلي أبو محمد البصري، عن أبيو

وعنو لوين ومسلم بن إبراىيم مشاه والبن عدي وابن معين فيو قوالف، وقاؿ أبو حاتم: محلو 
 الصدؽ وليس بذلك القوي. احتج بو الترمذي وابن ماجو.

)ط ش( قزعة بن يحيى البصري، ويقاؿ ابن األسود، عن ابن عمر وأبي سعيد، وعنو مجاىد 
 حوؿ وقتادة، وثقو العجلي وقاؿ ابن خراش: صدوؽ. احتج بو الجماعة.وعاصم األ

(2/345) 

 
 

 من اسمو قطن
)قب( قطن بن نسير الغَُبري أبو عباد البصري، عن جعفر بن سليماف حديث الطير، وعنو مسلم 

 وأبو داود وأبو يعلى وعدة، قاؿ ابن عدي أرجو أنَّو ال بأس بو. ووثقو ابن حباف.



(2/346) 

 
 

 اسمو قطريمن 
)ش ط( قطري بن الخشاب بن سيرين مولى عمر بن الحارث، عن مدرؾ، وعنو عبيدة بن 

 موسى، قاؿ في تاريخ اإلسالـ محلو الصدؽ. وتوفي في عشر السبعين والمائة.

(2/347) 

 
 

 من اسمو القعقاع
يد بن )كم( القعقاع بن حكيم الكناني، عن ابن عمر وخالد وابن يونس، وعنو سعيد المقبري وز 

 أسلم، وثقو أحمد وابن معين، احتج بو مسلم واألربعة.

(2/348) 

 
 

 من اسمو قنبر
)جا( قنبر مولى علي بن أبي طالب، عن مواله وكعب بن نوفل، وعنو محمد بن آدـ وأوالده، 

 قلت: قنبر من مواليو وال التفات إلى قوؿ النواصب فيو.

(2/349) 

 
 

 من اسمو قيس
حاـز البجلي األحمسي أبو عبد اهلل الكوفي، عن الوصي والخلفاء  )مح ط ش جا( قيس بن أبي

وغيرىم، وعنو إسماعيل بن أبي خالد والحكم واألعمش، وثقو ابن معين ويعقوب بن شيبة 
والذىبي، وقاؿ: والناس. قاؿ بعضهم: انظر في كالـ الذىبي حيث الرجل يروي ما يوافق مذىبو 

ازفة، فنسأؿ اهلل العافية اىػ. وقاؿ القطاف: منكر الحديث. يبالغ في التوثيق، ويروي اإلجماع مج
وقاؿ السدوسي: تكلم فيو أصحابنا. وقيل: كاف يحمل على علي إلى أف قاؿ: والمشهور أنَّو  

كاف يقدـ عثماف. قلت: قيس من مبغضي الوصي وقد صرح بذلك وكاف أعواف بني أمية وطعن 
اسم بن محمد واليسد مانكديم وغيرىم، توفي سنة في روايتو أئمتنا منهم األمير الحسين والق



ثماف وتسعين، قاؿ إسماعيل بن أبي خالد: كبر حتى جاوز المائة وخرؼ اىػ، احتج بو 
 الجماعة.

)جا( قيس بن حفص الدارمي أبو محمد، عن جعفر بن سليماف الضبعي وأبي عوانة وغيرىما، 
الرحمن الذراع، وثقو ابن معين، وعنو الحسن بن علي بن عاصم والبخاري ومحمد بن عبد 

 توفي سنة سبع وعشرين ومأتين.
)ـ( قيس بن حبيب، والصواب: ابن َحْبَتر التميمي أواألسدي الكوفي، عن ابن عباس، وعنو 

 علي بن بذيمة وجماعة، وثقو النسائي، توفي بعد المائة، احتج بو أبو داود.
ن حنش الصنعاني وغيره، وعنو الليث )ـ ش( قيس بن الحجاج الكالعي السَُّلفي المصري، ع

وابن لهيعة وجماعة، وثقو ابن حباف، وقاؿ أبو حاتم: صالح. توفي سنة تسع وعشرين ومائة، 
 احتج بو الترمذي وابن ماجة.
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ؿ قب محيط( قيس بن الربيع األسدي أبو محمد الكوفي، عن حبيب بن أبي ثابت  5)
وخلق، وعنو شعبة وحسين األشقر ومصبح ويحيى بن  واألعمش وحجاج ومسلم الزنجي وجابر

آدـ والثوري وخلق، وثقو عفاف وأبو الوليد الطيالسي، وقاؿ ابن عدي: البأس بو، وقاؿ يعقوب: 
قيس عند جميع أصحابنا صدوؽ وىو رديء الحفظ ضعيف، وقاؿ شعبة: ألم تر إلى يحيى بن 

ى ذلك سبيل، توفي سنة بضع وستين سعيد القطاف يتكلم في قيس بن الربيع واهلل مالو إل
وعداده في ثقات محدثي الشيعة وأتباع اإلماـ زيد بن علي والراوين عنو وقد ناؿ منو بعضهم، 

 احتج بو األربعة إالَّ النسائي.
 )مح( قيس بن الرّكين، عن أبيو، وعنو عاصم بن عامر، والصواب: قيس بن الربيع، عن الركين.

لمكي أبو عبد الملك المفتي، عن مجاىد وطاووس وعمر وابن )ش ـ( قيس بن سعد الحنفي ا
دينار، وعنو جرير بن حاـز والحماداف، وثقو المؤيد باهلل وأحمد والذىبي وأبو داود، توفي سنة 

 تسع عشرة ومائة، احتج بو مسلم واألربعة إالَّ الترمذي.
بد اهلل بن زيد، وثقو )ـ ش( قيس بن طلق الحنفي اليمامي، عن أبيو، وعنو محمد بن جابر وع

 العجلي وابن معين وابن حباف، توفي رأس المائة، أو بعدىا بقليل، احتج بو األربعة.
، عن علي وعمر وأبي  )ط( قيس بن عباد القيسي الضبعي أبو عبد اهلل البصري الشيعي مخضـر

اً متألهاً ذر وغيرىم، وعنو ابنو عبد اهلل والحسن وابن سيرين، قاؿ في الكاشف: كاف ثقة شيعي
 خرج مع ابن األشعث ُثمَّ ظفر بو الحجاج فضرب عنقو صبرًا، احتج بو الجماعة إالَّ الترمذي.



)مح( قيس بن مسلم الجذلي أبو عمرو الكوفي، عن الحسن بن محمد بن الحنفية وطارؽ بن 
شهاب، وعنو شعبة والثوري واألعمش وثقو ابن معين وأبو حاتم والنسائي، قاؿ في التهذيب  

 كاف مرجياً، توفي سنة عشرين ومائة، احتج بو الجماعة.
)ط( قيس بن ميناه، عن سلماف الفارسي، حديث علي وصيي، وعنو علي بن شراحيل، كذبو 

 الذىبي فما أفلح.
 )جا( قيس عن حفص الدارمي، وعنو حسن بن علي بن عاصم.
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 ـ.)ـ ش( قيس عن عطاء وعبد اهلل بن الحسن، وعنو عوف بن سال
 )ـ( قيس عن ذكواف، عن عائشة، وعنو األزرؽ.
 )ـ( قيس، عن األعمش، وعنو أحمد بن يونس.

 )مح( قيس عن عبد األعلى، وعنو المرادي.
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 حرؼ الكاؼ
خب جا( كادح بن جعفر بن رحمة العابد الزاىد أبو موسى البجلي الكوفي، عن عمرو بن  2)

وعنو سليماف بن الربيع النهدي وسليماف بن المهدي  شمر وأبي حنيفة والثوري وابن لهيعة،
وحسن بن حسين األنصاري، قاؿ أحمد: ليس بو بأس. وقاؿ الخطابي: كاف رفيقي ستين ليلة 

فلم أره وضع جنبو ليالً وال نهارًا، عداده في ثقات محدثي الشيعة، روى لو الهادي في 
 المنتخب.
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 من اسمو كامل
الجحدري البصري أبو يحيى، عن مالك ومهدي بن ميموف والعمري )ش( كامل بن طلحة 

وغيرىم، وعنو البغوي وابن منيع وأبو يعلى وخلق، وثقو أحمد والدار قطني وابن حباف، وقاؿ 
 أبو حاتم وغيره: ال بأس بو. توفي سنة إحدى وثالثين ومائة.



القاضي: كامل بن العلى ( كامل بن العلى التميمي السعدي أبو العلى الكوفي وفي رواية 4)
المنقري، عن أبي صالح السماف وعطاء وحبيب بن أبي ثابت وجابر، وعنو أبو نعيم ووكيع وعبد 
اهلل بن رجاء وخلق، وثقو ابن معين، وقاؿ ابن عدي: أرجو أنَّو ال بأس بو. توفي قريباً من الستين 

 ثي الشيعة.والمائة، احتج بو األربعة إالَّ النسائي، وعداده في ثقات محد
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 من اسمو كثير
)ش( كثير بن إسماعيل النوَّا أبو إسماعيل، عن عطية والباقر وأبي الجارود، وعنو ابن عيينة 

وشريك وابن فضيل، وثقو ابن حباف، أحد رجاؿ الزيدية وعيونهم خرج مع األئمة على 
 الدوانيقي، وعداده في ثقات محدثي الشيعة، وقد ناؿ منو النواصب.

)ط( كثير بن الحارث الحميري الدمشقي، قاؿ الجرجاني مولى معاوية، عن سعد بن أبي وقاص 
والقاسم بن عبد الرحمن، وعنو معاوية بن صالح وأرطأة بن المنذر، قاؿ أبو حاتم: صالح 

 الحديث. وثقو ابن حباف.
في )مح( كثير بن خالد الهمداني، عن رجلين سماىما، وعنو محمد بن عوؼ حديث صالة 

 مسجدي الخبر.
)ـ( كثير بن زياد األزدي العتكي أبو سهل البصري البرساني نزيل بلخ، عن أبي العالية وُمسَّة 

األزدية، وعنو حماد وجعفر بن سليماف وعلي بن عبد األعلى، قاؿ الذىبي: وروى عن الحسن، 
بو األربعة إالَّ  وثقو ابن معين وأبو حاتم والنسائي، توفي قريباً من الخمسين والمائة، احتج

 النسائي.
)ش( كثير بن زيد األسلمي، ُثمَّ التميمي موالىم المدني، عن سعيد المقبري ونافع والحارث بن 
أبي يزيد وغيرىم، وعنو ابن فديك ومالك وحماد بن زيد وآخروف وثقو يحيى وفي رواية ليس بو 

وليس بقوي. توفي بعد  بأس. وقاؿ أبو زرعة: صدوؽ. وفيو لين. وقاؿ ابن المديني: صالح
 الخمسين والمائة، احتج بو األربعة إالَّ النسائي.

 )محيط( كثير بن زيد، عن مواله اإلماـ زيد بن علي، وعنو عبد اهلل بن عبد القدوس.
 )ش( كثير بن زيد، عن عمرو بن تميم، وعنو حاتم بن إسماعيل، لعلو األوؿ واهلل أعلم.

 ني قريصة، وعنو عمارة بن خزيمة بن ثابت احتج بو الترمذي.)ـ( كثير بن السائب تابعي، عن اب
)ط( كثير بن شنظم والصواب: شنظير األزدي أبو قرة البصري، عن الحسن وابن سيرين 

ومجاىد وعطاء، وعنو عبد الوارث وابن أبي عروبة وحفص بن سليماف، قاؿ ابن عدي: أرجو أف 



الحديث. وروى عن يحيى أنَّو ثقة، احتج بو يكوف أحاديثو مستقيمة، وقاؿ أحمد وغيره: صالح 
 الجماعة إالَّ النسائي.
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)ـ ش( كثير بن عبد اهلل بن عمر بن عوؼ اليشكري المدني المزني، عن أبيو ونافع، وعنو زيد 
بن الحباب وإسماعيل بن أبي أويس وخالد بن مخلد، قيل: فيو ركن من أركاف الكذب وقدح 

حتى قيل: ال يعتمد على تصحيح الترمذي؛ ألنَّو صح لو حديث الصلح في روايتو غير واحد، 
 جائز الخ، قاؿ موالنا: وثقو المؤيد باهلل، احتج بو األربعة إالَّ النسائي.

)ش( كثير بن عبيد بن نمير المذحجي أبو الحسن الحذاء، عن ابن عيينة ومحمد بن حرب 
 بة أيضاً وخلق، توفي سنة سبع وأربعين ومأتين.وخلق، وعنو األربعة إالَّ الترمذي، وعنو أبو عرو 

 )ط( كثير بن أبي محدـ، عن محمد بن واسع والصواب: كثير بن ىشاـ.
( كثير بن مرة الحضرمي أبو القاسم الرىاوي، ثُمَّ الحمصي تابعي، عن عمر ومعاذ بن عمر 4)

ثقة. ووثقو والكبار، وعنو خالد بن معداف ومكحوؿ ويزيد بن أبي حبيب، قاؿ ابن سعد: 
 العجلي، وقاؿ النسائي: ال بأس بو. قيل: أدرؾ سبعين بدرياً. توفي في أياـ عبد الملك.
 كثير بن نمر، عن الحسن بن علي، وعنو أجلح بن حجية الكندي، ذكره في اإلكماؿ.

)الناصر مح ط جا( كثير بن ىشاـ بن سهل الكالبي الرقي، عن صاحبو جعفر بن برقاف وشعبة 
عيد، وعنو بندار وأحمد وإسحاؽ وابن أبي شيبة وخالئق وثقو ابن معين والعجلي، ويحيى بن س

 وقاؿ النسائي: ال بأس بو. توفي سنة سبع ومأتين، احتج بو مسلم واألربعة.
)جا( كثير بن ىشاـ بن أبي المقداـ، وعنو أحمد بن حرب والصواب: كثير بن ىشاـ الكالبي 

 المتقدـ.
أبو مالك، عن صاحبو الحسن وابن عوانة والقاسم بن عبد، وعنو  )ش( كثير بن يحيى بن كثير

محمد بن إبراىيم بن الحارث، قلت ىو من رجاؿ الشيعة، روى عن علي أنَّو قاؿ: ولي أبو بكر 
 وكنت أحق الناس بالخالفةف فغاض الناصب وكذبوه.

 أو األزدي. )س( كثير، عن الحسن، وعنو حماد بن زيد يحتمل أف يكوف العتكي أو ابن كثير
 )ف( كثير عم حبة بن جوين، عن حبة واألصبغ، وعنو ولده الحكم.
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 من اسمو كردوس
)نص ش( كردوس بن العباس أو ابن ىاني الثعلبي بمثلثة، وقيل التغلبي، عن ابن مسعود وأبي 

 ائي.موسى، وعنو أبو وائل وزياد بن عالقة وجماعة، وثقو أبو حاتم، احتج بو أبو داود النس
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 من اسمو كرز
)ط( كرز بن وبرة، عن علي، ىو الجرجاني أو التيمي، وعن علي بن الحسين، وعنو الحسن بن 

 قيس وابن ظبية، وثقو الحاكم وابن حجر، توفي بعد المائة.
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 من اسمو كريب
ابنو محمد )مح ـ( كريب بن أبي مسلم المدني، عن مواله ابن عباس وعائشة وأـ ىاني وعنو 

ورشدين وموسى بن عقبة وبكير بن األشج وخلق، وثقو النسائي، توفي سنة ثماف وتسعين، 
 احتج بو الجماعة.
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 من اسمو كعب
 )ـ( كعب عن عبد الرحمن، وعنو قيس بن الربيع.

)ش( كعب بن صالح الحميري أبو إسحاؽ المعروؼ بكعب األحبار أسلم في أياـ أبي بكر، 
من عمر، عن عمر وصهيب، وعنو أبو ىريرة وابن عباس وجماعة، توفي سنة اثنتين وقيل في ز 

 وثالثين، احتج بو البخاري واألربعة، وعداده في المنحرفين عن الوصي.
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 من اسمو كليب
( كليب بن شهاب الجرمي كوفي، عن علي وعمر ووائل بن حجر، وعنو ابنا عاصم وعلي 3)

 رىم، وثقو ابن سعد وابن حباف، احتج بو األربعة.وإبراىيم بن مهاجر وغي
)مح ط( كليب بن وائل البكري التيمي المدني نزيل الكوفة، عن ابن عمر وعمو قيس، وعنو 

حفص بن غياث وعبد الواحد وطائفة، قاؿ أبو داود: ليس بو بأس. ووثقو ابن معين، احتج بو 
 البخاري وأبو داود والترمذي.

 علي، وعنو رجل...... )مح( كليب األودي، عن
 )ط(كليب الحارثي، عن زيد بن علي، وعنو عمارة بن أباف.
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 من اسمو كميل
)ط( كميل بن زياد بن نهيك النخعي الكوفي، عن علي عليو السالـ وابن مسعود، وعنو عبد 
 الرحمن بن جندب وأبو إسحاؽ وأبو صالح، وثقو ابن سعد وابن معين، قاؿ في التقريب: ثقة
رمي بالتشيع. قتلو الحجاج سنة اثنتين وثمانين، وكاف من خلص أصحاب أمير المؤمنين ومن 

 ثقات أصحابو.
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 من اسمو كنانة
)مح ـ( كنانة بن مرداس السلمي، عن أبيو، وعنو ابنو عبد اهلل، وثقو ابن حباف، قاؿ موالنا: وثقو 

 المؤيد باهلل. واحتج بو أبو داود وابن ماجة.
كنانة بن نعيم أبو بكر العدوي البصري، عن أبي برزة األسلمي وقبيصة بن المخارؽ، وعنو   )ط(

ثابت البناني وغيره، وثقو العجلي، توفي قريباً من األربعين والمائة، احتج بو مسلم وأبو داود 
 والنسائي.
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 من اسمو كوثر
فع، وعنو مبشر بن إسماعيل )ش( كوثر بن حكيم الكوفي نزيل حلب، عن عطاء ومكحوؿ ونا

 وأبو نصر التمار، احتج بو البزار وابن عساكر، تكلم عليو غير واحد.
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 من اسمو كهيل
 )قب( كهيل بن الحسن، عن مسلم الحذاء، وعنو ساذاف الطحاف.

 كهيل بن الحصين، عن علي عليو السالـ، وعنو ولده سلمة بن كهيل.

(2/365) 

 
 

 من اسمو كيساف
أبو ُعَمر، وقيل: أبو عمرو القصار، عن يزيد بن بالؿ، وعنو الحكم بن مرواف ومحمد  كيساف

بن ربيعة وعبد الصمد بن النعماف ضعف بغير حجة، لكن ابن حباف وثقو واألشبو أنَّو من رجاؿ 
 الشيعة بل ذكره في خلص الشيعة الخوارزمي.
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 حرؼ الالـ
مة المصري والد عبد اهلل، عن سفياف بن وىب )ش( ليهعة بن عقبة الحضرمي أبو عكر 

الخوالني وعمرو بن ربيعة الحضرمي وغيره، وعنو يزيد بن أبي حبيب وزياد بن خالد، وثقو ابن 
 حباف، توفي سنة مائة، احتج بو ابن ماجة.
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 من اسمو الليث
ا ورئيسها أبو ( الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي موالىم اإلماـ عالم مصرو فقيهه4)



الحرث األصبهاني، عن عطاء ونافع وابن أبي مليكة وقتادة وسعيد المقبري، وعن الباقر عليو 
السالـ وخالئق، وعنو محمد بن عجالف وابن لهيعة وىشيم وابن المبارؾ ومندؿ وكاتبو عبد اهلل 

سبع  بن صالح وخالئق، وثقو أحمد وابن معين والناس. توفي ليلة النصف من شعباف سنة
 وخمسين ومائة، احتج بو الجماعة.

)مح ط ش جا( ليث بن أبي سليم أبو بكر القرشي موالىم الكوفي أحد العلماء والنساؾ، عن 
مجاىد وعكرمة ومحمد بن عباد وعطاء ونافع، وعن كامل آؿ محمد وطاوس وخالئق، وعنو 

ق، كاف أكثر معمر وشعبة والثوري والحسن بن صالح والحكم بن ظهير وشريك وقيس وخل
الناس صالًة وصياماً، وقاؿ ابن معين: ال بأس بو. قلت: روى عنو الحفاظ وأخذوا عنو وكفا 

 بذلك في قبوؿ روايتو، توفي سنة ثماف وثالثين ومائة، احتج بو مسلم واألربعة.
 )محيط( ليث بن أبي سليماف، عن الباقر، وعنو علي بن عيسى.

 بهم فهو ابن سعد غالباً.فايدة: كلما أطلق أئمتنا ليث في كت

(2/368) 

 
 

 من اسمو ليطة
)ش( ليطة بن الفرزدؽ الشاعر، عن أيبو، وعنو أبو مذعور. خرج مع اإلماـ إبراىيم بن عبد الّلو 
وىو شيخ كبير يقاد، ولو حديث عن أبيو مشهور عن الحسين عليو السالـ، ولو رواية عن غير 

 أبيو.

(2/369) 

 
 

 حرؼ الميم
 لعبدي، عن علي عليو السالـ وعنو سعيد بن حنظلة.)نص ف( مازف ا

(2/370) 

 
 

 من اسمو مالك
)مح ط( مالك بن إسماعيل بن درىم النهدي موالىم أبو غساف الكوفي الحافظ الحجة، عن 
إسرائيل والحسن بن صالح وابن عيينة والطبقة، وعنو عثماف بن أبي شيبة والبخاري وأبو زرعة 



ي، وأثنى عليو غير واحد، وقاؿ في الكاشف: كاف حجة عابداً قانتاً. وخلق، وثقو يعقوب والنسائ
توفي سنة عشر ومأتين، قلت: عداده في ثقات محدثي الشيعة ولذا قاؿ أبو داود: أنَّو شديد 

 التشيع، احتج بو الجماعة.
ؿ ؽ كم قب( مالك بن أنس بن مالك بن عامر بن عمرو بن الحارث األصبحي أبو عبد  5)

ني صاحب الموطأ أحد األعالـ، عن الصادؽ ونافع وابن المنكدر وأمم، وعنو شعبة اهلل المد
والثوري وابن جريج وابن مهدي وخالئق، ىو اإلماـ الحجة أجمع العلماء على علو شأنو 

ووثاقتو وقد كاف بايع النفس الزكية وأفتى بالخروج معو، وكاف أحد العدلية، ذكره في الشافي 
وجماعتهم فوؽ عشرين سنة، توفي سنة سبع وسبعين ومائة، احتج بو واعتزؿ جمعة الظلمة 

 الجماعة.
)ط( مالك بن الحسن بن الحويرث، عن أبيو، عن جده، وعنو عمراف بن أباف ساؽ لو ابن عدي 

خمسة أحاديث،وقاؿ منكر الحديث ال يرويها عنو إالَّ عمراف الواسطي، وعمراف ال باس بو، 
 عروفة في الجملة.قاؿ الذىبي قلت: متونهاً م

 )ط( مالك بن خالد األسدي، عن أبي الجارود، وعنو يحيى بن صالح الجريري.
)مح ط ش جا( مالك بن دينار السامي بمهملة الناجي أبو يحيى الزاىد، عن أنس وابن جبير 

وعطاء، وعنو أباف وىماـ وعاصم األحوؿ وخلق، وثقو النسائي والبخاري وابن حباف، توفي سنة 
شرة ومائة، وقيل: سبع وعشرين. وقيل: ثالثين. احتج بو األربعة، عده المنصور باهلل في ثالث ع

 رجاؿ العدلية.
)ش( مالك بن ُسَعْيرة بن الخميس أبو محمد الكوفي، عن األعمش وابن أبي ليلى وىشاـ، 

وعنو علي بن حرب وأبو األزىر وحاجب بن سليماف، قاؿ أبو حاتم: صدوؽ. احتج بو مسلم 
 ربعة إالَّ أبا داود، توفي قبل ابن عيينة.واأل

(2/371) 

 
 

)ط( مالك بن سليماف النهشلي، عن ثابت، وعنو عبد الملك بن عمير من رجاؿ الميزاف 
 بصري.

 )جا( مالك بن سليماف، عن إبراىيم بن طهماف، وعنو علي بن الحسين السعيري.
أبو سهيل، قاؿ في التقريب:  )ط( مالك بن أبي عامر األصبحي، عن عمر وطلحة، وعنو ولده

 ثقة. توفي سنة اربع وسبعين على الصحيح، ووثقو النسائي، احتج بو الجماعة.
)مح( مالك بن أبي مريم الحكمي، عن عبد الرحمن األشعري، وعنو حاتم بن حريث الطائي 



 وكذا في الميزاف والكاشف والخالصة، احتج بو أبو اود وابن ماجة.
 سهيل بن أبي صالح، وعنو الوليد القرشي. )ط( مالك بن مسلم، عن

( مالك بن مغوؿ بن عاصم بن مالك البجلي أبو عبد اهلل الكوفي أحد علمائها، عن أبي 2)نص 
بريدة والشعبي وعطاء، وعوف ابن أبي جحيفة، وعنو شعبة والسفياناف وابن المبارؾ وخلق، وثقو 

ة ثماف أو تسع وخمسين ومائة، أحمد وابن معين، قاؿ في الكاشف: حجة مبرز. توفي سن
 احتج بو الجماعة.

مالك بن ضمرة الِعَتري، عن علي عليو السالـ ذكره في اإلكماؿ وفي غيره الرواسي من 
أصحاب الوصي وممن استبطن علما من جهتو كثيرًا، وكاف قد أخذ من أبي ذر، وكاف يقوؿ: 

 الهجري ونفسو ػ. اللهم ال تجعلني أشقى الثالثة ػ يعني ىاني بن عروة ورشيد
 )مح( مالك بن نباتة، عن علي عليو السالـ ، وعنو الشعبي.

)ش( مالك بن يخامر،ويقاؿ: أخامر السكسكي، عن معاذ، وعدة، وعنو جبير بن نفير، توفي 
 سنة سبعين، احتج بو األربعة.

 )ط( مالك، عن حسين بن علواف، وعنو ولده أبو األزىر.

(2/372) 

 
 

 من اسمو مبارؾ
مبارؾ بن حساف السلمي البصري نزيل مكة، عن الحسن وعطاء وعيسى بن ميموف، وعنو  )مح(

 وكيع وعبداهلل بن موسى وموسى ابن إسماعيل، وثقو ابن معين، احتج بو ابن ماجة.
)ف( مبار بن سحيم، عن مواله عبد العزيز بن صهيب نسخة، وعنو بندار، قاؿ البخاري: منكر 

 الحديث، احتج بو ابن ماجة.
)ط ش( مبارؾ بن فضالة بن أبي أمية مولى زيد بن الخطاب أبو فضالة البصري، عن الحسن 
وابن المنكدر، وعنو ابن المبارؾ ووكيع وشيباف وآخروف، وثقو عفاف وعده المنصور باهلل من 

 رجاؿ العدلية، وقد ناؿ منو بعضهم، توفي سنة أربع وستين ومائة، احتج بو األربعة إالَّ النسائي.
 مح( المبارؾ، عن أبي عمرو األودي، وعنو يحيى بن العلى.)

(2/373) 

 
 



 من اسمو مبشر
)ط( مبشر بن إسماعيل الكلبي موالىم أبو إسماعيل الحلبي، عن جعفر بن برقاف واألوزاعي 

والحسن، وعنو أحمد ودحيم، قاؿ ابن سعد: كاف ثقة مأموناً. توفي سنة مأتين، احتج بو 
 الجماعة.

 سن، عن أبي عامر، وعنو الطحاوي ولعلو يقاؿ مبشر، عن الحسن، عن أبي عامر.مبشر بن الح
)مح ـ( مبشر بن عبيد القرشي الحمصي، عن قتادة وزيد بن أسلم وحجاج، وعنو بقية وأبو 

 اليماف، توفي في عشر التسعين والمائة، تكلم فيو أحمد وغيره، قاؿ موالنا: وثقو المؤيد باهلل.
 لسعيدي، عن ابن شهاب، وعنو أبو بكر بن عياش.)ش( مبشر بن مطير ا

(2/374) 

 
 

 من اسمو المتوكل
)صحيفة( المتوكل بن ىاروف الباخي، روى صحيفة زين العابدين، عن الصادؽ واإلماـ يحيى بن 

 زيد، وعنو ولده عمير والمتوكل من خلص الشيعة شاىده ما ذكره في ترجمة الصحيفة.
 بن العلى، وعنو بقية. )مح( المتوكل بن يحيى، عن حميد

(2/375) 

 
 

 من اسمو المثنى
)ش( المثنى بن سعيد الضبعي أبو سعيد البصري الذراع القساـ، عن قتادة، عنو معاذ بن معاذ 

وأزىر بن القاسم، وثقو ابن معين وأحمد وأبو حاتم وأبو داود والعجلي، وقاؿ النسائي: ليس بو 
 بأس. احتج بو الجماعة.

يد الطائي البصري أبو غفار بكسر المعجمة وآخره راء مهملة، وقيل بعين )ط( المثنى بن سع
مهملة وآخره نوف، عن أبي تميمة وأبي قالبة وابن عثماف، وعنو عيسى بن يونس والقطاف، قاؿ 

 أبو حاتم: صالح الحديث، وقاؿ الفالس: ليس بو بأس.
هلل الكامل ومجاىد، وعنو عبد )مح( المثنى بن الصباح اليمامي، ُثمَّ المكي، عن عطاء وعبد ا

الرزاؽ وعباد بن يعقوب في رواية ليحيى أنَّو ثقة، وفي رواية أنَّو رجل صالح ليس بذاؾ وضعفو 
 أحمد وغيره، احتج بو األربعة إالَّ النسائي.

)ؿ( المثنى بن معاذ العنبري، عن أبيو والمعتمر، وعنو ابناه الحسن ومعاذ والدارمي، وثقو ابن 



 ي سنة ثماف وعشرين ومأتين، احتج بو مسلم وأبو داود والنسائي.حباف، توف
 )ط( المثنى بن عبد السالـ، وعنو أبو داود.

(2/376) 

 
 

 من اسمو مجاشع
مجاشع بن قطبة أبو سكينة، عن علي بن أبي طالب، وعنو الفضل بن المختار وكذا في 

 اإلكماؿ.
اهلل، وعنو عمرو بن بكر، ومسلم بن )ش( مجاشع بن َعْمرو، عن ليث بن سعد وخالد بن عبد 

 سعيد.

(2/377) 

 
 

 من اسمو مجاعة
 )ف( مجاعة بن الزبير، عن أبي ىاروف العبدي، وعنو عبد اهلل بن رشيد.

 )ظ( مجاعة التيمي، عن عائشة، وعنو البغوي.

(2/378) 

 
 

 من اسمو مجالد
بو العباس الثقفي، قاؿ )كم( مجالد بن الحسن أبو أحمد، عن عبد اهلل بن عمرو الرقي، وعنو أ

 الحاكم أبو سعيد: ثقة صدوؽ.
جا( مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني أبو َعْمر والكوفي أحد األعياف، عن الشعبي وأبي  3)

الوداؾ، وعنو ابنو إسماعيل وابن المبارؾ والثوري، وقاؿ النسائي: ثقة في رواية. وقاؿ الناصبي 
ن الصادؽ. توفي سنة أربع وأربعين ومائة، عداده في يحيى بن سعيد القطاف: ىو أحب إلّي م

 ثقات محدثي الشيعة، احتج بو مسلم واألربعة.

(2/379) 

 
 



 من اسو مجاىد
( مجاىد بن جبر مولى السائب بن السائب أبو الحجاج المكي المقري المفسر 5)نص 

لوصي عليو صاحب العدؿ والتوحيد، عن ابن عباس وأـ سلمة وجابر وعائشة وأـ ىاني، وعن ا
السالـ وخلق، وعنو عطاء وقتادة والحكم بن عتيبة واألعمش وسلمة بن كهيل وولده عبد 

الوىاب وأبو إسحاؽ وخلق، قاؿ البستي: مجاىد ثقة بال مدافعة، أجمعت األمة على إمامتو 
 واإلحتجاج بو، توفي سنة أربع ومائة، احتج بو الجماعة.

(2/380) 

 
 

 من اسمو محارب
ارب بن دثار السدوسي أبو مطرؼ الكوفي القاضي، عن ابن عمر وجابر )مح ط ؽ( مح

واألسود بن يزيد، وعنو األعمش وشعبة والسفياناف، قاؿ ابن سعد: ال يحتجوف بو كاف ممن 
يرجي علياً وعثماناً وال يشهد عليهما بأيماف وال كفر ولي القضى في زمن خالد القشري، ووثقو 

 وفي سنة ست عشرة ومائة، احتج بو الجماعة.أبو زرعة والذىبي وغيرىما، ت

(2/381) 

 
 

 من اسمو محاضر
)ط( محاضر بن المورع الهمداني الكوفين عن األعمش وعاصم وىشاـ، وعنو أحمد بن محمد 

بن بحر وابن نمير، قاؿ في الكاشف: وثقو ابن حباف،وقاؿ النسائي: ليس بو بأس. توفي سنة 
 .مأتين، احتج بو أبو داود والنسائي

(2/382) 

 
 

 من اسمو محبوب
)ش( محبوب بن موسى األنطاكي أبو صالح الفراء، عن ابن المبارؾ وأبي إسحاؽ، وعنو أبو 
داود وسعيد األنطاكي وغيرىما، وثقو العجلي وأبو داود، وقاؿ ال يلتفت إلى حكاياتو إالَّ من  

 كتاب، توفي سنة ثالثين ومأتين، احتج بو النسائي.



(2/383) 

 
 

 و مخلدمن اسم
 )مح ط ؽ( مخلد بن بشير، عن ابن المسيب، وعنو ابن أبي ذيب.

(2/384) 

 
 

 من اسمو محرز
 )جا( محرز بن صفواف، عن جندب بن عبد اهلل، وعنو الليث.

( محرز بن ىشاـ المرادي، عن السري بن عبد اهلل، وعنو إبراىيم بن محمد الثقفي، وفي 2)
عنو إبراىيم بن محمد بن يزيد األرقمي المديني، قاؿ اإلكماؿ: محرز بن ىاروف الهديري يروى 

 موالنا: يحتمل أنَّو ىو و غيره.

(2/385) 

 
 

 من اسمو المحسن
)ش( المحسن بن علي بن محمد أبو علي التنوخي مؤلف كتاب الفرج بعد الشدة، عن أبي 

 ن وثالثمائة.العباس األثـر وأبي بكر الصيرفي وغيرىما، وعنو ولده علي، توفي سنة أربع وثماني
المحسن بن محمد بن كرَّامة الجشمي أبو سعيد المعروؼ بالحاكم لو في التفسير التهذيب: لم 

يصنف مثلو والسفينة في التاريخ وجالء األبصار وتنبيو الغافلين في اآليات الواردة في الوصي 
مكة سنة وغير ذلك، وعنو جماعة، وكاف معتزلي المذىب ثُمَّ تزيد في آخر عمره استشهد ب

 تسعة وتسعين وأربعمائة، أىملو موالنا رحمو اهلل.

(2/386) 

 
 

 من اسمو محفوظ
)ـ( محفوظ بن علقمة أبو جنادة الحمصي، عن أبيو وأبي عايذ، وعنو أخوه نصر والوضين بن 
عطاء، وثقو ابن معين ودحيم، وقاؿ أبو زرعة: ال بأس بو. توفي بعد المائة، احتج بو أبو داود 



 .وابن ماجة
)ش( محفوظ بن محمد بن موسى القاضي أبو األصوص، عن أبي عثماف سعيد، وعنو أبو 

 الحسن محمد بن عمر.
)ش( محفوظ بن نصر الهمداني، عن عمرو بن شمر، وعنو محمد بن عبد الّلو الحضرمي. قاؿ 

 موالنا: كوفي ثقة.

(2/387) 

 
 

 من اسمو محل
ي وائل والنخعي والشعبي، وعنو محمد بن )مح( محل بن محرز الضبي الكوفي األعور، عن أب

فضيل والقطاف وعبد اهلل بن موسى، وثقو أحمد، توفي سنة ثالث وخمسين ومائة، احتج بو 
 البخاري في األدب.

(2/388) 

 
 

 من اسمو محمد
)مح ـ( محمد بن أباف بن صالح القرشي، ويقاؿ لو الجعفي الكوفي، عن زيد بن أسلم وأبي 

ة، وعنو إسماعيل بن أباف، قاؿ البخاري: كاف مرجياً وضعفو غير واحد. إسحاؽ وعاصم بن بهدل
 توفي سنة إحدى وسبعين ومائة.

)ط ش( محمد بن أباف وزير البلخ أبو بكر حمدويو الحافظ مستملي وكيع، عن ابن عيينة وأبي 
بع خالد األحمر وأبي األحوص وغيرىم، وعنو البخاري واألربعة، وثقو النسائي، توفي سنة أر 

 وأربعين ومأتين، احتج بو البخاري واألربعة.
)ش ؽ( محمد بن أباف العبدي، عن ثور بن يزيد بن سفياف، وعنو محمد بن الحسن األسدي، 
الظاىر أنَّو السلمي أو القرشي الواسطي، وثقو ابن حباف، توفي سنة تسع وثالثين ومأتين، احتج 

 بو البخاري.
اسطي وأبي األحوص، وعنو ابن أبي عاصم والحسن بن )ط ش( محمد بن أباف، عن عمراف الو 

 سفياف، قاؿ في التقريب: صدوؽ. توفي سنة ثماف وثالثين ومأتين، احتج بو الستة.
 )مح( محمد بن أباف، عن الصادؽ، وعنو محمد بن مصبح.

)مح( محمد بن إبراىيم بن أحمد بن لقماف أبو بكر، عن علي بن نصر، وعنو أبو بكر 



 السمرقندي.
السيد ع( محمد بن إبراىيم بن إسحاؽ الدىاف، عن إسحاؽ بن إبراىيم الديري السنعاني، )

 وعنو أبو العباس الحسني.
)السيد ع( محمد بن إبراىيم بن إسماعيل بن إبراىيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 

حيى بن آدـ طالب اإلماـ األعظم أبو عبد اهلل الكوفي دعى إلى اهلل وبايعو العلماء منهم ي
ومخوؿ بن إبراىيم والفضل بن دكين وأبو نعيم ولم يزؿ مجاىداً حتى مات شهيداً بالكوفة، 

وكاف شجاعاً عالماً زاىداً ويكفيو أف أخاه القاسم كاف داعياً لو، توفي صلى اهلل على روحو سنة 
 تسعة وتسعين ومائة في غرة رجب منها.

د بن صخر التيمي أبو عبد اهلل، عن عائشة وابن ؽ( محمد بن إبراىيم بن الحارث بن خال 4)
عباس وأبي سعيد وأنس وجابر، وعنو ولده موسى وحجاج ويزيد بن الهاد واألوزاعي وخلق، وثقو 

 ابن معين والذىبي والناس إالَّ أحمد، توفي سنة عشرين ومائة، احتج بو الجماعة.

(2/389) 

 
 

العامولي القاضي، عن أبي كريب، وعنو  )ش( محمد بن إبراىيم بن حمدوف الجزار أبو بكر
 ماسي وأبو القاسم التنوخي.

)ـ( محمد بن إبراىيم بن زيد الطنافسي، عن عبد اهلل بن عمراف األصفهاني، وعنو أبو أحمد 
 الحاكم الحافظ.

)محيط( محمد بن إبراىيم بن زياد، عن عبد الموفن بن علي، وعنو أبو بكر محمد بن عمر 
 الحافظ.

بن إبراىيم بن سلمة بن إبراىيم بن إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن كهيل )ف( محمد 
 الحضرمي، عن محمد بن الحسين بن حفص، وعنو أبو عبد اهلل العلوي.

 )ش( محمد بن إبراىيم بن سيف األصفهاني، عن إسماعيل بن عمر البجلي، وعنو أبو الشيخ.
عمش، وعنو ابناه أبو بكر وعثماف، وثقو محمد بن إبراىيم بن أبي شيبة العبسي، عن ابيو واأل

 ابن معين، توفي سنة اثنتين وثمانين ومائة، احتج بو النسائي.
)ؿ( محمد بن إبراىيم بن أبي عدي السلمي موالىم القسملي نزؿ فيهم أبو عمر البصري، عن 

بو حميد الطويل ومحمد بن عمرو بن عوؼ، وعنو أحمد وابن معين وابن المبارؾ وخلق، وثقو أ
 حاتم والنسائي، توفي سنة اثنتين وثمانين ومائة، احتج بو النسائي.

)ـ ش( محمد بن إبراىيم بن علي بن عاصم بن زاذاف األصبهاني أبو بكر المقري، عن 



الطحاوي وأحمد بن علي وعبداف وعدة ومعجم شيوخو يزيد على سبعمائة، وعنو المؤيد باهلل 
الثقفي وخلق، قاؿ ابن فهد: وكاف ثقة مأموناً. وقاؿ  وأبو الشيخ في صحيحو وأحمد بن محمود

أبو بكر بن مرفوع، وكاف إماماً حافظاً كبيرًا وأثنى عليو الذىبي غاية الثنى، وقاؿ: عالمة ثقة. 
 توفي سنة إحدى أو اثنتين وثمانين وثالث مائة.

و قاسم بن )ش( محمد بن إبراىيم بن محمد أبو عبد الّلو النميري، عن محمد بن يوسف، وعن
 حسين البقاؿ.

 )ش( محمد بن إبراىيم بن الهاد، عن أبيو، وعنو عبدالعزيز بن موسى.
)ش( محمد بن إبراىيم المروزي األعور، عن موسى بن جعفر وعفاف، وعنو محمد بن زكريا 

 المروروذي وخيثمة بن سليماف وغيرىما، وثقو الخطيب.

(2/390) 

 
 

حكم الحرور، عن يعقوب الدورقي، وعنو أبو بكر بن )ش( محمد بن إبراىيم بن يحيى بن ال
 فورؾ.

 )ط( محمد بن إبراىيم األسدي أبو عبد اهلل عن أبيو، وعنو ولده عبد اهلل.
)ش( محمد بن إبراىيم بن المواز اإلسكندري، عده اإلماـ من رجاؿ المرشد باهلل، وذكره في 

 الجامع الوجيز، وقاؿ: توفي سنة إحدى وثمانين ومائتين.
 )ؽ( محمد بن إبراىيم أبو بكر، عن محمد بن عمر بن حباف، وعنو محمد بن عبد اهلل.
)ؽ( محمد بن إبراىيم البروري أبو العباس، عن إبراىيم الرمادي، وعنو أحمد بن محمد 

 األسفاطي.
 )ش( محمد بن إبراىيم الرسلي، عن عبد الحميد بن صبيح، وعنو أحمد بن إبراىيم بن فراس.

 ن إبراىيم الحلواني، عن النفيلي، وعنو محمد بن عبداف.)جا( محمد ب
)ش( محمد بن إبراىيم السامي السائح نزيل عباداف، عن إسماعيل بن عياش، وعنو ابن ماجة 

 وأبو يعلى، وثقو أبو حاتم والنسائي.
 )ش( محمد بن إبراىيم المذكر سبط الصالحاني أبو ذر، عن محمد بن حباف، وعنو المرشد.

 الماوردي البصري، عن إسماعيل بن إبراىيم اآلدمي، وعنو محمد بن داود.)ط( محمد 
 )ش( محمد بن إبراىيم، عن يزيد بن ىاروف، وعنو عبد اهلل بن إسحاؽ المدايني.

محمد بن أبي بكر بن أبي قحافة ربيب أمير المؤمنين، وكاف يعده ولداً استشهد بمصر سنة 
يداً روى عن أمو أسماء، وعنو ابنو القاسم وقيل: ثماف وثالثين وحزف عليو الوصي حزناً شد



 مرساًل، احتج بو النسائي وابن ماجة.
 )ـ( محمد بن أبي بكر بن عطاء بن المقدـ المقدمي، عن أبي معشر، وعنو ابن أبي داود.

 )ش( محمد بن أحمد بن إبراىيم، عن الحسن بن محمد بن سعيد، وعنو أبو عبد الّلو العلوي.
ن جعفر أبو حباف الشيخ الزكي، عن محمد بن أحمد بن إسماعيل السكري، محمد بن أحمد ب

 وعنو محمد بن أحمد بن صاعد.
)ش( محمد بن أحمد بن جعفر الكوفي الذىلي الوكيعي، عده اإلماـ صلوات اهلل في رجاؿ 

 المرشد باهلل وذكره في الجامع، وقاؿ: توفي سنة ثالثمائة.

(2/391) 

 
 

ن الخطيب أبو بكر، عن عيسى بن أحمد بن علي بن زيد، وعنو )ش( محمد بن أحمد بن حس
 المرشد.

 )ف( محمد بن أحمد بن حمويو، عن جعفر بن محمد الفالس، وعنو المحسن بن علي.
)مرتضاه( محمد بن أحمد بن حمداف الحبري، عن أبي يعلى الموصلي، وعنو أحمد بن علي 

 األصفهاني.
الحسين المعروؼ بابن شمعوف البغدادي الواعظ،  محمد بن أحمد بن إسماعيل، عن عيسى بن

عن أحمد بن سليماف الدمشقي، وعنو محمد بن علي بن الفتح أثنى عليو بن فهد، توفي سنة 
 سبع وثمانين وثالثمائة.

 )مح( محمد بن أحمد بن الحسين....
ر )ش( محمد بن أحمد بن حنش أبو بكر، عن عبد اهلل بن محمد الرازي، وعنو أحمد بن جعف

 الحافظ.
)ش( محمد بن أحمد الدقاؽ الحافظ، عده اإلماـ عليو السالـ في رجاؿ المرشد باهلل وذكره 

 في الجامع وقاؿ: توفي سنة أربع وأربعين وثالثمائة.
محمد بن أحمد بن قضاعة، عن القاسم بن العلى الهمداني، وعنو علي بن محمد بن مهرويو، 

 وصحح روايتو أبو نعيم.
 حمد بن ىيثم، عن محمد بن علي بن خلف، وعنو أبو القاسم الطبراني.)ش( محمد بن أ

 )ـ( محمد بن أحمد بن زيد الواسطي، عن محمد بن صبيح، وعنو أحمد بن محمد.
 )ش قب( محمد بن أحمد بن سعيد الواسطي دحيم، عن عبد اهلل بن نافع، وعنو أبو الشيخ.

ويحيى بن عبد اهلل، وعنو عبد اهلل بن عدي )ط( محمد بن أحمد الربيع أبو عبد اهلل، عن عمار 



 الحافظ.
)ط( محمد بن أحمد بن سهل بن علي بن مهراف أبو الحسن الواسطي المؤذف البصري، عن 

 زكريا بن يحيى، وعنو ابن عدي.
)قب( محمد بن أحمد بن سهل أبو غالب النحوي، عرؼ بابن برار، عن إبراىيم بن محمد 

زلي، قاؿ في وفيات الحنفية: كاف إماماً في اللغة. توفي سنة وغيره، وعنو أبو الحسن المغا
 اثنتين وعشرين وأربعمائة.

)ش( محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد الصفار أبو بكر األصبهاني، عن عبد اهلل بن 
 محمد بن حياف، عنو المرشد.

(2/392) 

 
 

طالب الصيرفي، عن  )قب( محمد بن أحمد بن عثماف بن الفرج بن األزىر البغدادي أبو
 محمد بن المظفر وغيره، وعنو ابن المغازلي، قاؿ حدثنا سنة أربعين وأربعمائة.

)ش( محمد بن أحمد بن علي بن حمداف أبو طاىر، عن العلى بن أحمد بن عمر الهاشمي، 
 وعنو المرشد.

 )قب( محمد بن أحمد بن عمر، عن ابن شاذاف، وعنو ابن المغازلي.
 بن الفيض شيخ إبراىيم بن طلحة بن غساف.)ش( محمد بن أحمد 

)ش( محمد بن أحمد بن عبد اهلل البهمي، عن الحسن بن إبراىيم بن عبد الصمد، وعنو 
الشريف أبو عبد اهلل محمد بن علي بن الحسن الحسني أىملو موالنا وصحح بعض أصحابنا 

 روايتو.
عن أحمد بن الفرح، وعنو عبد )ش( محمد بن أحمد بن صفواف أبو عبد اهلل اإلماـ بأنطاكية، 

 اهلل بن محمد األنطاكي.
)محيط( محمد بن أحمد بن عبد اهلل، عن أحمد بن محمد البقار، وعنو أبو عبد اهلل محمد بن 

 علي العلوي.
)ش( محمد بن أحمد بن عبد الرحمن أبو بكر، عن أحمد بن القاسم، وعنو أحمد بن جعفر 

 الفقيو.
 رحيم، عن أحمد بن القاسم، ىو أبو أحمد بن محمد سيأتي.)ش( محمد بن أحمد بن عبد ال

 )مح( محمد بن أحمد بن عبد الملك، عن أبيو، وعنو محمد بن منصور في كتاب الذكر.
 )ش( محمد بن أحمد بن العلى أبو العلى الصعدي، عن أبي الشيخ، وعنو المرشد.



بن أبي طالب أبو  )مح ط( محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي
علي الكفل، عن أبيو، وعنو محمد بن منصور، كاف عالماً فاضالً وجيهاً، قاؿ في المقاتل: توفي 

 في حبس المعتمد حملو سعيد الحاجب ىو وولداه علي وأحمد.
)ط جا( محمد بن أحمد بن لقماف، عن علي بن نصر بن أحمد الهمداني، وعنو أبو بكر 

 السمرقندي.
حمد بن الفرج أبو حامد، عن محمد بن المنذر البغدادي، قاؿ: حدثنا سنة )ش( محمد بن أ

 اثنتين وثالثين ومأتين، ينظر في صحة التاريخ، وعنو أبو الشيخ.
)ف( محمد بن أحمد بن محمد بن أبي خالد أبو بكر، عن جعفر بن أحمد، وعنو أبو أحمد 

 النيسابوري.

(2/393) 

 
 

ؿ األنصاري أبو بشر الدوالبي، صاحب التصانيف، )ش( محمد بن أحمد بن محمد بن جما
عن ىاروف بن سعيد اإليلي وأحمد بن الوليد وطبقتهما، وعنو ابن عدي والطبراني وأبو بكر بن 

المفيد وغيرىم، قاؿ الدار قطني: تكلموا فيو وما تبين من أمره إالَّ خيرًا، توفي سنة عشر 
 وثالثمائة.

اد أبو جعفر المعروؼ بابن ميثم، عن القاسم بن جعفر، )ش( محمد بن أحمد بن محمد بن حمّ 
 وعنو محمد بن علي المقري ىو مولى بني ىاشم أخباري.

)ش( محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الرحيم أبو طاىر األصفاني، عن أبي بكر المقري 
 وغيره، وعنو المرشد باهلل.

علي بن مخلد وغيره،  )ش قب( محمد بن أحمد بن محمد بن خفيش أبو بكر، عن محمد بن
 وعنو أبو الفتح علي بن محمد الدئلي وغيره.

)ش طا( محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب المعروؼ بالمفيد، عن محمد بن أحمد الروياني 
والحسن بن عبد اهلل ومحمد بن يحيى المروزي وخلق، وعنو عبد العزيز األزجي والحسن بن 

حمد الجرجاني، أثنى عليو أبو نعيم األصفهاني غالب المقري وأبو محمد عبد الملك بن أ
والروياني والماليني واتهمو الذىبي، توفي سنة ثماف وسبعين وثالثمائة أكثر عنو المرشد في 

 األمالي.
)ش( محمد بن أحمد بن محمد اآلبنوسي أبو الحسين، عن عيسى بن علي بن عيسى، وعنو 

 المرشد.



صحيفة زين العابدين، عن أبيو، وعنو محمد بن  )صحيفة( محمد بن أحمد بن مسلم المطهري
 الحسن أبو بكر المديني.

)ش( محمد بن أحمد بن سعداف الثقفي أبو بكر، عن عبد الرحمن بن عبد اهلل، وعنو أبو 
 الشيخ ىو الحافظ المصنف، توفي سنة سبع وثالثمائة.

لم، وعنو أبو )ش( محمد بن أحمد بن موسى أبو بكر السوايطي، عن يوسف بن سعيد بن مس
 القاسم السراج.

)محيط( محمد بن أحمد بن موسى الدىقاف، عن عثماف بن محمد بن حباف، وعنو محمد بن 
 علي الوشاء وغيره.

 )ش( محمد بن أحمد بن الموصلي أبو عبد اهلل الصيرفي، عن أبيو وعنو أبو العباس الهاشمي.

(2/394) 

 
 

الكاتب الناقد الصيرفي، عن أبيو وعمو وعنو  )ط جا كم( محمد بن أحمد بن المؤمل أبو عبيد
 عبد العزيز بن إسحاؽ الزيدي.

)ش( محمد بن أحمد بن نصر أبو عبيد اإليلي، عن محمد بن معمر البحراني، وعنو أبو بكر 
 حسين بن عبد اهلل الوراؽ.

)ش( محمد بن أحمد بن نافع الطحاف المصري، عن أبي يوسف الحيري، وعنو أبو القاسم 
 اني أىملو موالنا.الطبر 

)ط( محمد بن أحمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثماف، وعنو أحمد بن محمد بن خالد 
 الرقي.

 )ط( محمد بن أحمد بن ىاروف اإلستراباذي، عن عثماف بن رجاء، وعنو ابن عدي.
)ش( محمد بن أحمد بن ىاروف العسكري أبو بكر، عن إبراىيم بن عبد اهلل، وعنو محمد بن 

 رزباني.عمر الم
 )ط( محمد بن أحمد بن ىالؿ البغدادي، عن إسحاؽ بن بهلوؿ، وعنو نصر بن مزاحم.

)ش( محمد بن أحمد بن الهيثم بن صالح التميمي أبو الحسن، عن جعفر بن محمد بن 
 الحسن والحسين بن القاسم بن إبراىيم، وعنو أبو بكر المفيد ومحمد بن ىارف الهاشمي.

 ى، عن إبراىيم بن إسحاؽ، وعنو أحمد بن إدريس.)ط( محمد بن أحمد بن يحي
 )ط( محمد بن أحمد الكاتب، عن عمو، وعنو أبو القاسم البغدادي.

 )ش( محمد بن أحمد أبو الحسين الكناني، عن أبي الشيخ، وعنو المرشد.



)ش محيط( محمد بن أحمد بن مور األثـر المقري بالبصرة، عن أحمد بن يحيى بن مالك، 
 بن علي التنوخي.وعنو المحسن 

 )ش( محمد بن أحمد التستري أبو حفص، عن إسحاؽ بن إبراىيم، وعنو أبو الشيخ.
)مرتضاه( محمد بن أحمد بن مسداد البلخي أبو نصر، عن محمد بن جعفر الكرابيسي، وعنو 

 محمد بن إسماعيل البلخي.
 شمعوف. )قب( محمد بن أحمد البزار، عن الزبير بن بكار، وعنو محمد بن عثماف بن

 )ط( محمد بن أحمد الجرجاني، عن روح بن أبي روح، وعنو عبد الرحمن بن قريش.
)محيط( محمد بن أحمد الحمدوني أبو أحمد، عن أبي نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي، 

 وعنو علي بن أبي طالب.
 )ط( محمد بن أحمد الزريعي، عن القعنبي، وعنو عبد اهلل بن محمد الضبي.

(2/395) 

 
 

ط( محمد بن أحمد الصفواني أبو عبد اهلل، عن أبي عاصم النبيل، وعنو أبو داود وغيره، وثقو )
الذىبي. وقاؿ أبو طاىر: كاف يتشيع. قاؿ الذىبي: ما كاف غالياً في التشيع. عداده في ثقات 

 محدثي الشيعة.
محمد بن  )قب( محمد بن أحمد الطبراني، عن سهل بن عبد الرحمن الرازي، وعنو إبراىيم بن

 ثابت.
)ط ش( محمد بن إدريس الشافعي أحد أئمة اإلسالـ األربعة، عن مالك الموطأ وإبراىيم بن 

أبي يحيى ومسلم بن خالد الزنجي وغيرىم، وعنو أحمد والحميدي والبويطي وغيرىم، كاف كثير 
اف أحد المناقب جم المفاخر ومنقطع القرين، اجتمع فيو من العلـو ما لم يجتمع في غيره، وك

المبايعين ليحيى بن عبد اهلل ودعاتو حتى نالو من العذاب أشده ولما أظهر التشيع نفر منو 
النواصب حتى قاؿ ابن معين الشافعي: غير ثقة. توفي بمصر سنة أربع ومأتين، احتج بو 

 الجماعة لكن البخاري تعليقاً.
الىم أبو حاتم الرازي )ط جا( محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهراف الحنظلي مو 

الحافظ األكبر، عن النفيلي وأحمد وابن معين ومالك وأبي صالح كاتب الليث وخلق، وعنو 
ولده عبد الرحمن وأبو داود والنسائي وإسحاؽ وطائفة، وثقو النسائي وأثنى عليو العلماء. توفي 

 سنة سبع وسبعين ومأتين.
 ث، وعنو عمر بن نوح.)قب( محمد بن إدريس المكي، عن سليماف بن الحار 



 )ش( محمد بن إدريس النجيبي، عن يونس، وعنو محمد بن عبد اهلل الشافعي.
 )ش( محمد بن إدريس، عن أبي سلمة، وعنو إسماعيل بن جعفر.

)ـ ف( محمد بن آدـ بن سليماف المصيصي، عن أبي خالد األحمر والطبقة، وعنو أبو داود 
 . توفي سنة خمسين ومأتين.والنسائي وابن أبي داود، وثقو النسائي

 )جا( محمد بن آدـ، عن قنبر مولى الوصي، وعنو عدة من أىل الجزيرة.
)ـ محيط( محمد بن األزىر الكوفي الطائي، عن حسين بن علواف وجماعة، وعنو أحمد بن 

 منصور وأحمد بن حمداف.
د أصبهاف، )ش( محمد بن أسد المديني، عن أبي داود، وعنو أبو الشيخ. قاؿ الذىبي: مسن

 توفي سنة ثالث وتسعين ومأتين.

(2/396) 

 
 

)ط( محمد بن إسحاؽ بن جعفر الصاغاني، عن يزيد بن ىاروف وروح بن عبادة وشجاع بن 
الوليد وخلق، وعنو مسلم واألربعة وطائفة، وثقو ابن خراش والدار قطني وأثنى عليو غير واحد، 

 توفي سنة سبعين ومأتين.
بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري أبو كم( محمد بن إسحاؽ   2)

بكر، عن عباد بن يعقوب ومحمد بن أباف وإسحاؽ بن موسى الحطمي وطبقتهم، وعنو أبو 
أحمد الحاكم وأبو علي النيسابوري والحسن بن علي البكار وطائفة، قاؿ في التذكرة الحافظ 

ؿ ابن أبي حاتم: ىو إماـ مقتدى بو. توفي سنة الكبير الثبت إماـ األمة شيخ اإلسالـ، وقا
 إحدى عشرة وثالثمائة.

)ش( محمد بن إسحاؽ بن جعفر الصادؽ أبو إسماعيل، عن أبيو، عن جده، وعنو ولده 
 إسماعيل، كاف يقاؿ لو المؤتمن رحمو اهلل.

(2/397) 

 
 

عن  قب محيط( محمد بن إسحاؽ بن يسار اإلماـ الحافظ أبو بكر صاحب المغازي، 4)
الباقر وأبيو وعمو ونافع وعطاء وخلق، وعنو شعبة والحماداف والسفياناف وخالئق، قاؿ ابن 

المديني: حديثو عندي صحيح. وقاؿ أحمد: حسن الحديث. وقاؿ شعبة: أمير المؤمنين في 
الحديث. وقاؿ ابن عدي: قد فتشت أحاديث ابن إسحاؽ الكثير فلم أجد في أحاديثو شيئاً 



ضعف وربما أخطأ أو وىم كما يخطئ غيره ولم يختلف في الرواية عنو الثقات يقطع عليو بال
واألئمة وىو ال بأس بو. وقاؿ يعقوب: سألت ابن المديني، عن كالـ مالك في ابن إسحاؽ 

فقاؿ مالك: لم يجالسو ولم يعرفو وأي شيء حدث بالمدينة. قلت: فهشاـ بن عروة قد تكلم 
جة: لعلو دخل على امرأتو وىو غالـ فسمع منها، وإف فيو. قاؿ الذي قاؿ ىشاـ ليس بح

حديثو ليتبين فيو الصدؽ. قلت: أما كالـ مالك فيو فإنما سببو أف ابن إسحاؽ قاؿ: أعرضوا 
على علم مالك فإني بيطاره. فتكلم عليو لذلك، وقاؿ بعضهم: إف ابن إسحاؽ أىدى إلى مالك 

حسن القوؿ فيو، وأما كالـ المتأخرين فإنما بعد ذلك من العراؽ فذىب ما بينهم من الوحشة و 
ىو لنسبتو إلى القوؿ بالعدؿ والتوحيد ولروايتو لما يغيضهم في المغازي، وقاؿ الذىبي: الذي 
تقرر عليو العمل أف ابن إسحاؽ إليو المرجع في المغازي واألياـ السرية، وأنو حسن الحديث 

. اىػ ووثقو الطبري والعجلي وابن سعد، صالح الحاؿ، صدوؽ إلى أف قاؿ: وقد احتج بو أئمة
 توفي سنة إحدى وخمسين ومائة، احتج بو الجماعة، لكن البخاري تعليقاً.
 فائدة: كلما أطلق محمد بن إسحاؽ في كتب األئمة فهو صاحب السيرة.

 )محيط( محمد بن إسحق بن يعقوب، عن علي بن زياد، وعنو حسين بن أحمد األسدي.
 لسراج، عن ملحمة بن رافع، وعنو الدار قطني.)ش( محمد بن إسحاؽ ا

 )ش( محمد بن إسحاؽ، عن محمد بن طلحة، وعنو عبد الرحيم بن سليماف.

(2/398) 

 
 

)ش( محمد بن إسحاؽ بن إبراىيم بن مهراف الثقفي السراج موالىم النيسابوري، عن إسحاؽ 
بو حاتم وأبو أحمد ومحمد بن بكار وأبي كريب وعباد بن يعقوب، وعنو البخاري ومسلم وأ

الحاكم وغيرىم، قاؿ الذىبي:ىو اإلماـ الثقة الحافظ شيخ خراساف. توفي في ربيع أوؿ سنة 
 ثالث عشرة وثالثمائة.

 )ط( محمد بن إسحاؽ البغوي، عن يحيى بن معين وغيره، وعنو محمد بن العباس البريدي.
 )ىػ( محمد بن إسحاؽ الزىدي، عن ابن عنبسة.

 الجزار، عن حسين بن إسحاؽ الدقيقي، وعنو عمرو بن شؤذب. )قب( محمد السوسي
 )قب( محمد بن إسحاؽ العمى، عن يونس بن عبيد، وعنو ولده إسحاؽ.

)ط( محمد بن إسحاؽ المديني من مدينة أصبهاف، عن مصبح بن واضح، وعنو محمد بن 
 يزداد.

 البزار. )محيط( محمد بن إسحاؽ، عن عبد العزيز بن أباف، وعنو علي بن الحسن



)ش( محمد بن أسلم أبو الحسن الطوسي، عن عبد اهلل بن موسى وعبد اهلل بن يزيد المقري 
وطبقتهما، وعنو ابن خزيمة وغيره، قاؿ في التذكرة: كاف من الثقات والحفاظ واألولياء األبداؿ. 

 توفي سنة اثنتين وأربعين ومأتين.
وشعبة، وعنو أبو الشيخ. توفي سنة )ش( محمد بن أسد المديني، عن أبي داود الطيالسي 

 ثالث وسبعين ومأتين، ذكره في التذكرة.
)كم( محمد بن أسلم بن سالم الطوسي، عن عبيد اهلل بن موسى، وعنو محمد بن ىماـ 

 البيهقي.
)ط. محيط( محمد بن إسماعيل بن إبراىيم بن موسى بن جعفر الصادؽ أبو أحمد، عن أحمد 

 لبغدادي.بن نوح، وعنو محمد بن خلف ا

(2/399) 

 
 

)ش( محمد بن إسماعيل بن إبراىيم بن المغيرة بن بَػْرَدزبة الجعفي موالىم أبو عبد اهلل 
البخاري، عن أحمد بن عثماف بن حيكم األودي وأحمد وعبد اهلل بن موسى العبسي، قيل:  

 كتب عن أكثر من ألف شيخ، وعنو الترمذي والنسائي وجعفر بن أحمد بن فارس وخلق أجمع
على جاللتو وفي النبالء أف أبا زرعة وأبا حاتم تركا حديثو عند ما كتب إليهما محمد بن يحيى 

أنَّو أظهر عندىم بنيسابور أف لفظة بالقرآف مخلوؽ اىػ، توفي سنة ست وخمسين ومأتين، احتج 
 بو الترمذي والنسائي.

ضرير، نزيل بغداد، )مح ط ش( محمد بن إسماعيل بن البحتري الحباني الحراني الواسطي ال
عن أبي معاوية ووكيع وطبقتهما، وعنو الترمذي وابن المحاملي والمرادي، وثقو الدار قطني، 

 توفي سنة ثماف وخمسين ومأتين.
( محمد بن إسماعيل الجعفري ىو محمد بن إسماعيل بن جعفر بن إبراىيم بن محمد بن 2)

هلل بن سلمة وعبداهلل بن حسن الزىري، علي بن عبد اهلل بن جعفر الطيار أبو علي، عن عبد ا
 وعنو إبراىيم بن صالح األباطي وإبراىيم بن حسين بن دازيل، كاف عالماً محدثاً.

)ش( محمد بن إسماعيل اإلسماعيلي أبو بكر الحافظ، عده اإلماـ عليو السالـ في رجاؿ 
 تين.المرشد باهلل، وذكره في الجامع الكافي وقاؿ: توفي سنة خمس وتسعين ومائ

)ط( محمد بن إسماعيل بن إسحاؽ بن بحر الفارسي أبو عبد اهلل الشافعي، عن أبي زرعة 
الدمشقي وعبد اهلل بن محمد بن أبي مريم، وعنو أبو الحسن الدار قطني، فأكثر وغيره، قاؿ 

 الخطيب: كاف ثقة ثبتاً فاضاًل. توفي في شواؿ سنة خمس وثالثين وثالثمائة، ذكره ابن مهدي.



حمد بن إسماعيل الطائي، عن أحمد بن يحيى بن خلف، وعنو علي بن أحمد القزويني، )ش( م
 أىملو موالنا.

)جا( محمد بن إسماعيل الجنابي، عن أبي يحيى الحماني، وعنو إسماعيل بن محمد بن العباس 
 الوراؽ.

 )قب( محمد بن إسماعيل بن إسحاؽ، عن محمد بن عدس، وعنو ابن عقدة

(2/400) 

 
 

محمد بن إسماعيل بن رجاء، عن سعيد بن حنظلة، وعنو ىاشم بن البريد، لعلو )نص ف( 
 الزبيدي، قاؿ أبو حاتم: صالح الحديث. وقاؿ الذىبي: شيعي.

)مح ط ش( محمد بن إسماعيل بن سمرة األحمسي أبو جعفر الكوفي، عن ابن عيينة وابن 
داود وخلق، وثقو النسائي والسيد  فضيل والفضل بن ذكين وخالئق، وعنو )مح( واألربعة إالَّ أبا

 الحافظ أحمد بن يوسف الحديثي والقاضي حسين بن أحمد السياغي، توفي سنة ستين ومأتين.
)ش ؽ( محمد بن إسماعيل بن العباس بن محمد أبو عمر الوراؽ أبو بكر المستملي، عن عبد 

اؿ الذىبي: محدثاً اهلل بن سليماف بن األشعث وغيره، وعنو أبو القاسم التنوخي وغيره، ق
 فاضاًل. يحدث من غير أصوؿ، وىذا التساىل قد عم وطم.

)ش( محمد بن إسماعيل بن عياش الحمصي، عن أبيو، قاؿ أبو حاتم: لم يسمع من أبيو إنَّما 
 حملوه على ذلك. وقاؿ أبو داود: ليس بذاؾ. احتج بو ابن ماجة والطبراني في الكبير.

الطائي الدميري، عن حسين بن موسى، وعنو علي بن )ش( محمد بن إسماعيل بن محمد 
 أحمد الفروس.

)ط مح قب( محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك دينار الديلي موالىم أبو إسماعيل 
المدني، عن محمد بن عبداهلل العلوي، وعن أبيو وخلق، وعنو أبو الطاىر أحمد بن عيسى 

بأس. وقاؿ في الكاشف: صدوؽ. وقاؿ في وصالح بن مسمار وخلق، قاؿ النسائي: ليس بو 
 الميزاف: وثقو غير واحد. توفي سنة مأتين، احتج بو الجماعة.

)قب( محمد بن إسماعيل بن الحسن العلوي القاضي أبو جعفر، عن محمد بن عبد اهلل بن 
 محمد السقا، وعنو ابن المغازلي.

مد، وعنو صاحب )محيط( محمد بن إسماعيل أبو حاجب، عن أبي ربيعة محمد بن مح
 المحيط.

 )المرتضاه( محمد بن إسماعيل البلخي، عن أحمد بن محمد البلخي، وعنو محمد بن صاعد.



)جا قب( محمد بن إسماعيل بن حسن بن ىيثم شيخ حمزة بن القاسم العلوي العباسي، 
 الظاىر أنَّو محمد بن إسماعيل الرسي العلوي المصري، ذكره في اإلكماؿ.

(2/401) 

 
 

محمد بن األسود، عن حجاج، وعنو مسدد، والصواب: حميد مصغراً بن األسود  )ط ش(
 األشقر الكرابيسي أبو األسود البصري، وثقو أبو حاتم، واحتج بو البخاري واألربعة.

 )ش( محمد بن األسود، عن محمد بن مرواف، وعنو عبد اهلل بن عبد الوىاب.
 باد.)ش( محمد بن األشعث، عن طلحة بن مصرؼ، وعنو ع

 )ش( محمد بن أسكاب، عن أبي نمير، وعنو عمرو بن يوسف.
 )ش( محمد بن منيع، لعلو محمد بن أصبع ابن الفرح، عن أبيو، وعنو ابن صاعد.

 )ش( محمد بن األغلب، عن محمد بن علي األنصاري، وعنو أبو بكر الغزاؿ.
 بن محمد السقاء.)قب( محمد بن أمية البصري، عن نصر بن علي الجهضمي، وعنو عبد اهلل 

)مح( محمد بن أمية بن آدـ الساوي القرشي األموي موالىم، عن عيسى غنجار، وعنو ولده 
 أحمد والبخاري في التاريخ وأبو حاتم، قاؿ: صدوؽ. توفي سنة ست وعشرين ومأتين.

 )قب( محمد بن أوس المكي، عن أبي حساف، وعنو ابن المغازلي.
يثي، عن عائشة، وعنو أبو سلمة وغيره، وثقو ابن حباف، )مح( محمد بن إياس بن البكير الل

 واحتج بو أبو داود.
 )جا( محمد بن أيوب المالكي، عن عمر بن الخطاب، وعنو أبو أحمد العسكري.

)ف( محمد بن أيوب بن حبيب الرقي، عن ىالؿ بن العلى الرقي، وعنو عبد الرحمن بن عمر 
 النجيببي.

حيى بن ىاشم، وعنو عمر بن أحمد بن القاسم، لعلو محمد ( محمد بن أيوب الرازي، عن ي2)
بن أيوب بن يحيى بن العريس البجلي الرازي أبو عبد اهلل، وثقو ابن أبي حاتم والخيليلي، توفي 

 يـو عاشوراء سنة أربع وتسعين ومأتين.
 )ش( محمد بن أيوب، عن مسدد، وعنو أحمد بن محمد الجواليقي.

الىم بندار، عن معتمر وغندر، وعنو الجماعة قاؿ العجلي: ثقة )ش( محمد بن بشار العبد مو 
 كثير الحديث. توفي سنة اثنتين وخمسين ومائة.

)ـ( محمد بن بشر بن عبد اهلل الزبيري أبو بكر العسكري، عن بحر بن نصر، وعنو أبو سعيد 
 األبهري، ذكره في التذكرة، وقاؿ: توفي سنة اثنتين وثالثين وثالثمائة.



(2/402) 

 
 

( محمد بن بشر العبدي أبو عبد اهلل الكوفي، عن ىشاـ وسعيد بن أبي عروبة، وعنو ابن 3)
المديني وأبو كريب ومحمد بن شجاع وغيرىم، وثقو ابن معين، توفي سنة ثالث ومأتين، احتج 

 بو الجماعة.
 )ش( محمد بن بشر العطار البصري، عن عبد الحميد الرداد، وعنو عبداف بن أحمد.

حمد بن بشر الهمداني، عن ابن الحنفية، وعنو الليث وعلي بن الُحرّكاف مؤذف محمد )ش( م
 بن علي بسط الكالـ في ترجمتو في التهذيب.

 )ش( محمد بن بشر، عن أبيو، عن جده، وعنو أبو األسود العودي.
 )ش( محمد بن بشر بن مطر، عن أبيو، وعنو أبو بكر الشافعي.

 عبد اهلل بن حوملة، وعنو أبو بكر بن شيبة. )ش( محمد بن بشر، عن خالد بن
 )جا( محمد بن بشر، عن ابن أبي الزناد، وعنو حسن بن سهل.

 )قب( محمد بن بشير، عن عبيدة السلماني، وعنو أبو َعْمرو بن العلى.
 )محيط( محمد بن بشير، عن عبيد اهلل بن عمر، وعنو أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد.

بالؿ العاملي أبو عبد اهلل قاضي دمشق، عن الليث وغيره، وعنو ابناه  )ؿ( محمد بن بكار بن
 ىاروف وحسن، قاؿ أبو حاتم: صدوؽ. توفي سنة عشر ومائة، احتج بو أبو داود والنسائي.

)ـ ش( محمد بن بكار بن الزيات الوصافي مولى بني ىاشم أبو عبد اهلل البغدادي، عن قيس 
عنو مسلم وأبو داود والبغوي، وثقو الدار قطني وابن معين، بن الربيع وىشيم وابن المبارؾ، و 

 توفي سنة ثماف وثالثين ومأتين.
)ش( محمد بن بكار بن الزبير العيشي الصيرفي البصري، عن ابن عيينة ومرواف بن معاوية 

 وخلق، وعنو مسلم وأبو داود وأبو يعلى وغيرىم، توفي سنة سبع وثالثين ومأتين.
البرساني األزدي ويقاؿ أبو األشعث البصري، عن ابن جريج وغيره، )ـ ش( محمد بن بكر 

وعنو عمية بن حميد وابن المديني وابن معين وخلق، وثقو أبو داود وابن سعد، وقاؿ في 
 الكاشف: ثقة. توفي سنة ثالث ومأتين، احتج بو الجماعة.

 )ش( محمد بن بكير، عن عطاء وأبي خالد وعنو أبو الشيخ وغيره.
 د بن أبي بكير، عن سفياف، وعنو يوسف بن يعقوب القاضي.)ش( محم
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)نص مح ط( محمد بن أبي بكر الهمداني األرحبي، عن الباقر وأبي الجارود وغيرىما، وعنو 
 أحمد بن عيسى بن زيد بن علي ومخوؿ ومحمد بن جبلة، عداده في رجاؿ الشيعة.

 ، وعنو عبد اهلل بن محمد السقا.)قب( محمد بن بكر بن عبد الرزاؽ، عن أبي حاتم
 )ط( محمد بن بكر، عن عمر بن المقداـ، وعنو محمد بن خالد.

)ط( محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدـ البصري مولى ثقيف أبو عبد اهلل البصري، 
 عن حماد وأبي عوانة وغيرىما، وعنو الشيخاف وأبو زرعة ووثقو. توفي سنة أربع وثالثين ومأتين.

مح( محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حـز الَنجَّاري قاضي المدينة، عن أبيو، وعمرة )
بنت عبد الرحمن، وعنو السفياناف وشعبة وثقو النسائي، توفي سنة اثنتين وثالثين ومائة، احتج 

 بو الجماعة.
عنو )ف( محمد بن بكراف بن عمراف الرازي أبو عبد اهلل البغدادي، عن محمد بن مخلد، و 

 السماف.
 )ط( محمد بن أبي بكر، عن سليماف بن داود، وعنو يوسف بن يعقوب.

 )قب( محمد بن أبي بكر الباغندي، عن نصر بن علي الجهضمي وسيأتي.
)ش( محمد بن بالؿ الكندي أبو عبد اهلل البصري التمار، عن ىماـ بن يحيى، وعنو البخاري 

ال بأس بو، وقاؿ الذىبي: صدوؽ. غلط في في األدب، قاؿ ابن عدي: لو غرايب أرجوا أف 
 أحاديثو كما يغلط الناس. احتج بو ابن ماجو.

( محمد بن بالؿ الروياني، عن أحمد بن محمد بن سالـ، وعنو أبو العباس الحسني والسيد 2)
 حسين بن ىاروف، قاؿ موالنا: وثقو المؤيد باهلل.

 ن سفياف، وعنو أبو طالب فأكثر.)ط( محمد بن بندار اآلملي أبو عبد اهلل، عن الحسن ب
)ـ( محمد بن بندار السباؾ أبو زرعة اإلستراباذي اليمني، عن إسحاؽ، وعنو إسماعيل بن 

 سعيد ويقاؿ لو: محمد بن إبراىيم بن عبد اهلل بن بندار الحافظ.
 )مح( محمد بن أبي البهلوؿ، عن إسماعيل الحمصي، وعنو محمد بن منصور.
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تسنيم الحضرمي الكوفي، عن محمد بن عبد الحميد، وعنو جعفر بن محمد  )ـ( محمد بن
الطحاف، قاؿ ابن حجر: صدوؽ، ووثقو ابن حباف، قاؿ موالنا والمؤيد باهلل: توفي سنة ستين 

 ومأتين.
)ش( محمد بن التل ىو محمد بن الحسن التل األسدي الكوفي، عن فطر بن خليفة والثوري، 



 ي شيبة، قاؿ ابن عدي: حدث عنو الثقات ما أرى بحديثو بأساً.وعنو ولده عمر وابنا أب
)ش( محمد بن تغلب أبو عبد الّلو الكوفي النخعي، عن عبد الّلو بن علي، وعنو جعفر بن 

 محمد الحسني.
 )قب( محمد بن ثابت الناقد، عن إبراىيم بن عبداهلل، وعنو أبو الفرج الحنوطي.

عن أبيو وعمرو بن دينار. وعنو: عبدالصمد بن  )ط( محمد بن ثابت بن أسلم البناني،
 عبدالوارث وجماعة، ضعفو أبو داود واحتج بو الترمذي.

( محمد بن ثابت العبدي العصري البصري عن وكيع وسليماف بن موسى وابن المنكدر، 3)
 وعنو ابن المبارؾ وخلف وقتيبة، لينو أبو حاتم والنسائي، ووثقو يحيى بن معين وغيره، توفي في

 عشر التسعين والمائة، احتج بو أبو داود وابن ماجو.
)ؿ( محمد بن ثواب بن سعيد الهباري أبو عبد الّلو الكوفي، عن ابن نمير ويونس بن بكير 

 وعنو ابن ماجو وأبو أسيد قاؿ أبو حاتم: صدوؽ، توفي سنة ستين ومائتين.
اف وابنو جابر، وثقو ابن )محيط( محمد بن جابر بن عبد اهلل، عن أبيو، وعنو حزاـ بن عثم

 حباف، احتج، أبو داود في المراسيل.
( محمد بن جابر الحنفي اليمامي، عن قيس بن علي وأبي إسحاؽ، وعنو السفياناف وخلق، 4)

تكلم عليو، وقاؿ الذىبي ػ بعد كالـ ػ: وعلى الجملة فقد روى عنو أئمة حفاظ، احتج بو أبو 
 داود وابن ماجة.

 لسندي، عن أحمد بن أبي ظبية، وعنو أبوعمراف الصيدالني.)ش( محمد بن جابر ا
 )جا( محمد بن جامع العطار البصري، عن عبد العزيز، وعنو محمد بن رميح ِغّمَز.

)مح( محمد بن جبلة الطحاف، عن محمد بن بكر الهمداني، عن أبي الجارود، عن الباقر في 
 العلـو فأكثر، وعنو محمد بن جميل وغيره.
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)مح ط ش( محمد بن جبير بن مطعم بن عدي النوفلي أبو سعيد المدني، عن أبيو وابن عباس، 
 وعنو بنوه عمر وسعيد وإبراىيم وغيرىم، وثقو العجلي، واحتج بو الجماعة.

)مح( محمد بن جبارة بن مغلس، والصواب محمد بن منصور، عن جبارة كما ىو في غير 
.  موضع من العلـو

بن رستم الطبري أبو حفص اآلملي، عن زكريا بن يحيى الصيرفي ومحمد )ش( محمد بن جرير 
بن عمر المقدمي وخلق، وعنو أبو الشيخ وأبو جعفر الكاتب وغيرىما، عداده في ثقات 



 الشيعة، ومن شعره:
 بآمل مولدي وبنو جرير فأخوالي ويحكي المرء خالو

 فمن يك في التشيع عن أبيو فإني في التشيع عن كاللة
ي ترجمتو في الميزاف: رافضي. قلت: وهلل السيد العالمة مجتهد العصر أحمد بن أمير قاؿ ف

المؤمنين الهادي إلى الحق الحسن بن يحيى، فإنو لما وقف على كالمو في الشيعة كتب على 
 ظهر الكتاب قولو:

 ما أحسن الميزاف إالَّ أنَّو في بعضهم قد حاؼ حيفاً ظاىراً 
 نو حتى النواصب عدلوا ياناظراً قد شاد أىل الجبر في ميزا

 ىذا لعمري العدؿ من أقوالو والعدؿ في الميزاف حيف شاىراً 
 يا ليت شعري ما يكوف جوابو في يـو وزف الحق حقاً حاضراً 

 يـو أتى فيو الوصي مناضالً عن شيعة قد ناؿ منهم جايراً 
 والوزف بالقسط استقاـ فهل ترى في الوزف حيفاً 

 أو ترى لك عاذراً 
مد ذكر في شرح النهج عند رواية المرتضى لشكاية عمر من أبي بكر وىذا غير صاحب لمح

 التاريخ، فإنو اآلتي.
)ط ش( محمد بن جرير بن يزيد بن ىاروف الطبري أبو جعفر صاحب التفسير والتاريخ الشهير، 

عن سلمة بن الفضل ومحمد بن عبد اهلل الشيباني، وعنو أحمد بن محمد السني وأحمد بن 
حمد المروزي، وثقو الذىبي وأثنى عليو ىو وغيره، حتى صاحب الخارقة، وعداُده في ثقات م

 محدثي الشيعة، وقد ناال منو لذلك، توفي سنة ست عشرة وثالثمائة.
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) ـ جا ش( محمد بن جحادة الكوفي، عن أنس وعطاء وطائفة، وعنو شعبة وشريك وإسرائيل 
ي والذىبي، توفي سنة إحدى وثالثين ومائة، عداده في ثقات وخلق، وثقو أبو حاتم والنسائ

 محدثي الشيعة، واحتج بو الجماعة.
 محمد بن أبي الجعد، عن الشعبي، وعنو الثوري، احتج بو مسلم.

)ط( محمد بن جعفر بن إبراىيم بن محمد بن علي بن عبد اهلل بن جعفر بن أبي طالب 
و ولده إبراىيم بن محمد الجعفري، احتج بو الجعفري أبو الحسن عن أبيو، عن جده، وعن

 الطبراني في األوسط.



 )ط( محمد بن جعفر بن أحمد، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعنو حمزة بن القاسم.
)ش( محمد بن جعفر بن أحمد الشيرازي الدراوردي، عن أحمد بن محمد بن زياد، وعنو 

 النا.حفيدة أبو نصر عبد الكريم بن أحمد بن محمد أىملو مو 
)ط( محمد بن جعفر بن أبي بشر، عن موسى بن عقبة، والصواب: محمد بن جعفر بن أبي  

 كثير، كما يأتي.
 )ؽ( محمد بن جعفر بن رباح، عن عباد بن يعقوب، وعنو علي بن الحسن بن يحيى العلوي.

ش( محمد بن جعفر بن أبي كثير الزرقي موالىم المدني، عن زيد بن أسلم وموسى بن  2)
، وعنو سعيد بن أبي مريم وطائفة، وثقو ابن معين، توفي في عشر السبعين والمائة، احتج عقبة

 بو الجماعة.
 )مح ـ ش( محمد بن جعفر بن حبيب القرشي، عن أحمد بن يونس، وعنو أبو أحمد األنماطي.

 )ش( محمد بن جعفر بن جناب، عن أسيد بن عاصم، وعنو ولده عبد اهلل وأبو الشيخ.
ن جعفر بن الزبير بن العواـ األسدي، عن عمو عروة وغيره، وعنو الوليد بن كثير )ـ( محمد ب

 وجماعة، وثقو النسائي، احتج بو الجماعة.
)جا ش( محمد بن جعفر المليك الملياني، عن محمد بن عبيد اهلل العلوي، عن أبيو، عن جده، 

 وعنو ولده القاسم كما تقدـ.
بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي )ش( محمد بن جعفر بن محمد بن جعفر 

 بن أبي طالب، عن عبد اهلل بن محمد الرياف، وعنو محمد بن عمر البزار.
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)مح( محمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو علي 
 الحماني، عن عبيد اهلل بن علي، وعنو محمد بن منصور.

بن جعفر الصادؽ اإلماـ األعظم أمير المؤمنين، عن آبائو وعبد الرحمن بن  )مح ش( محمد
محمد بن عمر، وعنو ولده الحسين ومحمد بن علي العريضي ومحمد بن الحسن الجعفري 

وغيرىم كاف صلوات اهلل يصـو يوماً ويفطر يوماً، قاـ ودعا غضباً هلل ولبنت رسولو فقاتلو 
قل وبقي فيو إلى أف مات رحمو في شهر شعباف سنة ثالث العباسية فآؿ األمر إلى أف اعت

 ومأتين.
محمد بن جعفر بن محمد النحوي، عن أحمد بن محمد بن سعيد، وعنو أبو عبد اهلل العلى 

 واألشبو أنو من رجاؿ الشيعة الخّلص.



)ش( محمد بن جعفر بن ىشاـ بن حالس النميري أبو العباس الحلبي الدمشقي العدؿ، عن 
 سكي، وعنو محمد بن عبد اهلل الشيباني.نوح السك

)قب( محمد بن جعفر بن نصر الخلدي أبو محمد، عن علي بن سعيد بن قتيبة، وعنو محمد 
 بن الحسن البغدادي.

 )مح( محمد بن جعفر بن يعقوب، عن سالـ بن غانم الخياط، وعنو عبادة بن يعقوب.
 مد بن محمد الصيرفي.)ش( محمد بن جعفر األحوؿ، عن منصور بن عمار، وعنو أح

 )ط( محمد بن جعفر السدوسي، عن أحمد بن سيار، وعنو ابن عدي.
( محمد بن جعفر األنماطي أبو أحمد الحذاء، عن محمد بن يوسف وجماعة، وعنو أبو 2)

 العباس الحسني، قاؿ موالنا: وثقو المؤيد باهلل، وروى لو كثيرًا.
 عنو أبو عبد اهلل العلوي.)ش ؽ( محمد بن جعفر التميمي، عن بن عقدة، و 

 )ش( محمد بن جعفر القتات، عن الفضل بن دكين، وعنو أبو الشيخ.
)ط( محمد بن جعفر القرداني ػ بقاؼ ُثمَّ مهملتين ػ ويقاؿ الفزار بفاء ُثمَّ زاي عن علي بن 

 إبراىيم بن ىاشم، وعنو أبو العباس الحسني.
 وعنو محمد بن يحيى. )قب( محمد بن جعفر الكوفي، عن محمد بن الطفيل،

)ط( محمد بن جعفر الموسوي، الظاىر أنَّو محمد بن جعفر بن إبراىيم بن موسى بن جعفر 
 الصادؽ، عن علي بن أحمد بن موسى بن جعفر، وعنو أبو أحمد العبدكي.
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)ش( محمد بن جعفر القطني أبو جعفر، عن أحمد بن محمد الطالقاني، وعنو محمد بن 
 وراؽ.إسماعيل ال

)جا( محمد بن جعفر الناقد الكوفي، عن محمد بن صالح الفناد، وعنو أبو أحمد الحسن بن 
 عبد اهلل العسكري.

 محمد بن جعفر راوي المنسك، عن زيد بن علي، وعنو محمد بن علي الوشاء.
)مح ط ش جا( محمد بن جعفر الهذلي موالىم البصري أبو عبد اهلل الكرابيسي الملقب غندر، 

عبة وإبراىيم بن يوسف وخلق، وعنو أحمد وبندار وابن معين، وقاؿ: كاف من أصح الناس  عن ش
 كتاباً. توفي سنة ثالث وتسعين ومائة، احتج بو الجماعة.

 )ش( محمد بن جعفر، عن ابن أبي حماد، وعنو محمد بن يحيى.
و أحمد )ط( محمد بن جمعة بن زىير أبو الحسين األزدي، عن عيسى بن حميد الرازي، وعن



 بن علي األستاذ القزويني.
)كم( محمد بن جمعة بن منيع أبو قيس الحافظ، عن يحيى بن حكيم وأبي كريب وطبقتهما، 

وعنو أبو بكر الشافعي وخلق، كاف من العلماء، قاؿ الخطيب: كاف ضابطاً حافظاً كثير السماع. 
 توفي في سنة ثالث عشرة وثالثمائة.

 عبد اهلل بن عبدالرحمن، وعنو حسن بن محمد. )ط( محمد بن جمهور العمي، عن
( محمد بن جميل، عن إسماعيل بن صبيح وحسن بن حسين وعايذ بن حبيب 3)نص ف 

وشريك ومصبح بن الهلقاـ وجمع من الشيعة، وعنو محمد بن منصور فأكثر عنو، وعنو محمد 
لو المؤيد باهلل، ووثقو. بن عبد العزيز، قاؿ موالنا: والذي يظهر لي أنَّو من ثقات الشيعة خرج 

وقاؿ ابن حجر في لساف الميزاف: إنَّو ذكره ابن حباف في الثقات. وقاؿ: روى عنو عبد الكريم 
 بن يعقوب، اىػ. توفي في حدود المأتين وذكره الذىبي والمزي.

 )عبد الجبار( محمد بن الجهم الشمري، عن عبد اهلل بن موسى، وعنو عبد الرحمن بن حمداف.
د بن حاتم المؤدب الرّمي أبو جعفر الخرساني البغدادي، عن ىشيم، وعنو الترمذي )ؿ( محم

 والنسائي ووثقو. وقاؿ أبو حاتم: صدوؽ. توفي سنة ست وأربعين ومأتين.
 )علوي( محمد بن حاجب، عن ابن عقدة، وعنو أبو عبد اهلل العلوي.
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المؤذف لقبو صدرة، عن الليث وابن  )ط( محمد بن الحارث بن راشد المصري األموي موالىم
لهيعة وجماعة، وعنو ابن ماجة والحسن بن سفياف، قاؿ ابن حباف في الثقات: يغرب. توفي 

 سنة إحدى وأربعين ومأتين، احتج بو ابن ماجة.
 )ط ش( محمد بن الحارث القرشي، عن محمد بن جابر، وعنو محمد بن مخلد.

ث الليثي الحريري الرافعي، عن غياث بن بشير، وعنو )ط( محمد بن الحارث أو ابن أبي الحار 
أحمد بن يحيى األودي، وثقو ابن حباف، توفي سنة ثالث وأربعين ومأتين، احتج بو مالك في 

 مسنده.
)ش( محمد بن حباف أبو العباس المازني البزار، عن مسدد وكثير بن يحيى، وعنو أحمد بن عبد 

 الرحمن.
معمر، ذكره اإلماـ الهادي صلوات اهلل عليو وترجم لو في )ش( محمد بن حباف األزىري ال

 الجامع، وقاؿ: روى لو المرشد باهلل. وتوفي سنة إحدى وثالث مائة.
، وعنو البغوي، قاؿ  )ش( محمد بن حبيب الجارودي البصري، عن عبد العزيز بن أبي حاـز



 الذىبي: غمزه الحاكم النيسابوري.
 اهلل بن رجاء، وعنو الطحاوي. )ـ( محمد بن حبيب العجلي، عن عبد

 )ـ( محمد بن حجاج بن سليماف الحضرمي، عن أسد بن موسى ، وعن الطحاوي.
)محيط( محمد بن الحجاج المصغر، قاؿ: إف موسى بن جعفر وعبد اهلل بن جعفر شهدا مع 

 النفس الزكية حروبو، وعنو سعيد بن مالك.
عن علي بن عاصم والطبقة، وعنو  )ش( محمد بن حرب النشائي أبو عبد اهلل الواسطي،

الشيخاف وأبو داود وعبد اهلل بن محمد بن ناجيو، قاؿ أبو حاتم: صدوؽ. توفي سنة خمس 
 وخمسين ومائة.

 )كم( محمد بن حرب، عن الزبيدي، وعنو سليماف بن سلمة.
 )ش( محمد بن حرب، عن إسحاؽ األزرؽ، وعنو أحمد بن حسين الصوفي.

ني الحمصي األبرش، عن يحيى بن زيد بن حميد، وعنو خالد )ـ( محمد بن حرب الخوال
 الحطي، قاؿ في التقريب: ثقة. توفي سنة أربع وتسعين ومائة، احتج بو البخاري في التاريخ.

(2/410) 

 
 

)ؿ( محمد بن حباف بن خالد السمين أبو جعفر البغدادي، عن إسماعيل بن خالد وغيره، وعنو 
 ين: ليس بو بأس ووثقو ابن حباف، توفي سنة ثماف وعشرين ومائة.أبو داود والبغوي. قاؿ ابن مع

)ط( محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد أبو جعفر، عن أحمد بن إدريس وغيره وعنو السيد 
 الحسين بن ىاروف وثقو المنصور باهلل.

)ط جا ؾ( محمد بن الحسن بن دريد األزدي اللغوي البصري ابو بكر عن أحمد بن عبد الّلو 
بن سويد وغيره، وعنو أبو أحمد الحسن بن عبد الّلو بن سعيد العسكري وغيره. قاؿ في 

طبقات األسنوي: كاف متهماً في دينو وروايتو. وقاؿ الدار قطني: تكلموا فيو، توفي سنة إحدى 
 وعشرين وثالثمائة.

ر أنو )ط( محمد بن الحسن بن أسكاف، عن جعفر بن عوف، وعنو أحمد بن علي المقرئ، الظاى
 الراوي عنو البخاري.

 )جا( محمد بن الحسن بن زىير أبو جعفر، عن علي بن محمد بن متوية، وعنو الجرجاني.
)ش مح( محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني أبو الحسن الكوفي ثم الواسطي، عن أباف 

بن ثعلب، وعنو أحمد بن صبيح، قاؿ الذىبي: متروؾ الحديث. توفي في عشر التسعين 
 والمائة. قلت: روى لو محمد في العلـو والترمذي في سننو وحسن حديثو.



)محيط( محمد بن الحسن بن روزنة أبو بكر المدايني الكاتب نزيل الرحبة، عن أحمد بن 
 محمد المطهري صحيفة زين العابدين، وعنو أبو الفضل محمد بن عبد اهلل الشيباني.

 أحمد بن روح المروزي، وعنو عمرو بن عبد اهلل.)قب( محمد بن الحسن بن زياد النقاش، عن 
 )علوي( محمد بن الحسن األوسي، عن أحمد بن رشيد، وعنو حسن بن محمد بن سعيد.
 )ش( محمد بن الحسن أبو الفتح األزدي، عن ابن صاعد، وعنو إبراىيم بن عمر البرمكي.

نو أبو القاسم بن )ش( محمد بن الحسن بن كوثر، عن أحمد بن عبدة الكديمي والطبقة، وع
 عبد اهلل بن عمر بن شاىين، توفي سنة اثنتين وستين وثالثمائة.

)ش( محمد بن الحسن بن سماعة الحضرمي، ذكره اإلماـ عليو السالـ في رجاؿ المرشد باهلل، 
 وترجم لو في الجامع الوجيز وقاؿ: توفي سنة ثالثمائة.

(2/411) 

 
 

بد اهلل الجعفري، عن محمد بن جعفر الجعفري، )مح( محمد بن الحسن أو ابن الحسين بن ع
 وعنو محمد بن منصور.

 )ش( محمد بن الحسن بن علي بن روح، عن محمد بن الحسن بن شيباف، وعنو المرشد.
 )ش( محمد بن الحسن بن سفياف النسوي، عن أبيو، وعنو محمد بن الحسن الواسطي.

 وعنو محمد بن يونس.)قب( محمد بن الحسن بن علي القزويني، عن أبي عوانة 
)ش( محمد بن الحسن بن فتح، عن أحمد بن عيسى بن السكين، وعنو محمد بن عمرو أبو 

 الحسن القزويني.
)مح ـ( محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني بالوالء الفقيو الحنفي، عن مالك الموطأ والنفس 

حق الترؾ عندي وىو من الزكية السيرة، وعنو محمد بن منصور وغيره، قاؿ الدار قطني: ال يست
رجاؿ العدؿ والتوحيد وىو الذي قاؿ للرشيد لما أراد الغدر بيحيى بن عبد اهلل: ىذا أماف 
صحيح ال يجوز نقضو فغضب عليو وضربو بالدواة فشجو شجة خفيفة، وروى عبد الصمد 
م فأنا العلوي أنَّو قاؿ: أنا على مذىب زيد بن علي مهما أمنت على نفسي من أعدائو فإف خفته

على مذىب أبي حنيفة، اىػ. وقاؿ ابن المديني صدوؽ. وقاؿ الذىبي: قوي في مالك وأثنى 
 عليو الشافعي غاية الثناء، توفي سنة سبع وثمانين ومائة.

)ط( محمد بن الحسن بن الفضل بن المأموف أبو الفضل البغدداي، عن ابن األنباري، وعنو أبو 
 طالب.

م بن علي بن عبد اهلل المعروؼ بالشجري بن القاسم بن )ط( محمد بن الحسن بن القاس



الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب أبو عبد اهلل محمد بن الداعي دعا إلى اهلل 
وتلقب بالمهدي لدين اهلل وبايعو الديلم وأطاعوه وكثير من الزيدية خارج الديلم درس فقو 

والفقو على أبي عبد اهلل الكرخي وبرع فيهما  الزيدية على أبي العباس الحسني وعلم الكالـ
حتى أصاب منزلة عظيمة، توفي سنة تسع وخمسين وثالث مائة، خرج لو أبو طالب وىو 

 مذكور في مواضع كثيرة من كتب أئمتنا.

(2/412) 

 
 

ش ف( محمد بن الحسن بن قتيبة العسكالني الفلسطيني، عن محمد بن آدـ ودحيم  2)
ي وأبو بكر المقري وخلق، قاؿ في التذكرة: محدث فلسطين أحسبو. والطبقة، وعنو ابن عد

 توفي سنة عشر وثالثمائة.
محمد بن الحسن بن محمد بن علي بن أحمد أبو عبد الّلو شيخ لصاحب اإلكماؿ، وروى عن 

 أبي عبد الّلو محمد بن عبد الّلو الجعفي.
بن يحيى األسدي، وعنو )محيط( محمد بن الحسن بن منصور الوصافي أبو زيد، عن محمد 

 علي بن الحسين األرسابي.
 )ط قب( محمد بن الحسن بن معلى بن زياد، عن أبي عوانة، وعنو محمد بن يونس الكديمي.
)ط( محمد بن الحسن بن نصر أبو عبد اهلل الزيات المصري، عن ىاروف بن سعد، وعنو ابن 

 عدي.
، عن عبد اهلل بن صخب، وعنو )ط ش( محمد بن الحسن بن المهلب أبو صالح األصفهاني

 أبو أحمد العسكري.
)ش( محمد بن الحسن بن يوسف بن موسكاف أبو عمرو البصري، عن أحمد بن محمد 

 الثقفي، وعنو المرشد.
 )ؽ( محمد بن الحسن الحسني، عن علي بن السري، وعنو أبو الغنائم.

دي، وعنو أبو العباس )ط( محمد بن الحسن السلمي أبو عبد اهلل، عن محمد بن الفضل الصع
 الحسني.

 )ؿ( محمد بن الحسن العبدي، عن أبيو، وعنو عبد اهلل بن جعفر بن درستويو.
)ط( محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب وأحمد بن محمد بن 

عيسى وأحمد بن أبي عبد اهلل البرقي وغيرىم، وعنو محمد بن أحمد بن الحسن بن الوليد، 
 المنصور باهلل. وثقو



 )ط( محمد بن الحسن، عن أحمد بن عمر، وعنو عبد العزيز بن إسحاؽ البغدادي.
)قب( محمد بن الحسن النقاش المقرئ، عن إبراىيم بن علي، وعنو أبو عبد اهلل الصفدي، ىو 

أبو بكر البغدادي المفسر، قاؿ أبو عمرو: مقبوؿ الشهادة. توفي سنة إحدى وخمسين 
 وثالثمائة.

ؽ علوي( محمد بن الحسين بن جعفر بن النحاس التيمي أبو الطيب البزار، عن علي بن  )ش
 العباس المقانعي، وعنو أبو عبد اهلل العلوي.

)ـ( محمد بن الحسين بن حبيب الهمداني، عن محمد بن سليماف الواسطي، وعنو أبو العباس 
 الحسني.

(2/413) 

 
 

بن بالؿ األودي أبو الفتح الموصلي، عن أبي  )ش( محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد اهلل
يعلى ومحمد بن جرير والطبقة، وعنو أبو نعيم الحافظ وآخروف وأىل الموصل يذمونو وال 

 يحمدونو، توفي سنة أربع وسبعين وثالثمائة.
)ط( محمد بن الحسين بن أبي الحسن أبو جعفر المحاربي الكوفي، عن عباد بن يعقوب، 

في التذكرة، وقاؿ: ىو محدث الكوفة صاحب المسند. توفي سنة سبع  وعنو ابن عدي وذكره
 وسبعين ومأتين.

)ـ ش( محمد بن الحسين بن حفص أبو جعفر الكوفي الخثعمي األشناني، عن عباد بن 
يعقوب، وعنو حسن بن محمد بن مسلم المقري وذكره في التذكرة، وكاف أحد خيار الشيعة. 

يروي عن الحسن بن يحيى، وعنو محمد بن الوليد قاؿ روى في الجامع الكافي أنو كاف 
السمعاني في كتاب األنساب: كاف ثقة صالحاً مأموناً كوفي، وكانت والدتو سنة إحدى وعشرين 

 ووفاتو في صفر سنة خمس عشرة وثالثمائة.
)علوي( محمد بن الحسين بن سعيد األودي، عن علي بن زيد، وعنو علي بن عبد الرحمن 

 العلوي.
 محمد بن الحسين بن عبداف شيخ أحمد بن محمد العبسي. )ش(

)قب( محمد بن الحسين بن عبد الّلو أبو الفضل األصفهاني، عن أحمد بن عبد الرحمن 
 األسدي، وعنو أبو الحسن المغازلي.

)قب( محمد بن الحسين بن سعيد الزعفراني أبو عبد اهلل العدؿ الواسطي، عن أحمد بن أبي 
 و الدار قطني وغيره.خيثمة وغيره، وعن



)ط ؿ( محمد بن الحسين بن عبد الّلو بن موسى بن عبد الّلو المكي اآلجري، عن محمد بن 
مخلد العطار والطبقة، وعنو أبو العباس الحسني والسيلقي، وثقو ابن فهد والخطيب وأثنى عليو 

 في التذكرة، توفي سنة ستين وثالثمائة.
لحسين، والصواب: محمد بن الحسن بن الحسين بن )مح ط( محمد بن الحسين بن علي بن ا

علي بن الحسين أبو محمد السيلقي، عن أبيو، عن جده، وعنو ولده عبد اهلل وإبراىيم بن 
 محمد بن ميموف.

(2/414) 

 
 

)ـ( محمد بن الحسين بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو جعفر، 
باس الحسني وإبراىيم بن محمد بن ميموف، والصواب: محمد عن أبيو، عن جده، وعنو أبو الع

 بن الحسن مكبرًا.
 )ـ( محمد بن الحسين العلوي العنزي، عن أبيو وزيد بن الحسن، وعنو أبو العباس الحسني.
محمد بن الحسين بن الناصر للحق الحسن بن علي األطروش، عن عبد اهلل بن الحسين بن 

 اضي القضاة عبد الواحد بن إسماعيل الروياني.جعفر بن محمد الجرجاني، وعنو ق
)مح( محمد بن الحسين بن عيسى بن مؤتم األشباؿ أبو الحسين، عن أبيو، عن جده وعمر بن 

 محمد، وعنو ولده علي بن محمد.
)ش( محمد بن الحسين بن مكـر البغدادي أبو بكر، عن بشر بن الوليد وجماعة، وعنو محمد 

 دي، وثقو الدار قطني، توفي سنة سبع وثالثمائة.بن مخلد والطبراني وابن ع
 )ش( محمد بن الحسين أبو يعلى الحنبلي، عن إسماعيل بن سعيد، وعنو المرشد.

 )ش( محمد بن الحسين بن محمد السلماني، عن الوليد بن بكر األندلسي، وعنو المرشد.
نو حسين بن )ش( محمد بن الحسين بن محمد الدقاؽ أبو جعفر، عن القاسم بن بشر، وع

 محمد الدقاؽ، وكاف سماعو عليو سنة ثالثمائة.
 )ش( محمد بن الحسين المصيصي، عن حباف بن ىالؿ، وعنو الطبراني.

)ش( محمد بن الحسين الموسكاف أبو عمرو البصري، عن أحمد بن محمد الثقفي، وعنو 
 المرشد.

ع، وعنو علي بن )ـ( محمد بن الحسين بن اليماف الحنفي أبو جعفر، عن محمد بن شجا 
 إسماعيل الفقيو، ذكره في طبقات الحنفية، قاؿ موالنا: خرج لو المؤيد باهلل، ووثقو.

)ش ؽ( محمد بن الحسين الوادعي أبو حفص الكوفي، عن يحيى الحماني وغيره، وعنو ابن 



 صاعد والطبراني، وثقو ابن أبي مخرمة، توفي سنة ست وتسعين ومأتين.
 نماطي، عن عبيد بن غناـ الحلبي، وعنو الطبراني.)ش( محمد بن الحسين األ

 )قب( محمد بن الحسين، عن محمد بن غياث، وعنو أبو الفرج الحنوطي.
 )مح( محمد بن الحسين الحضرمي، عن الهذيل بن إسحاؽ، وعنو أحمد بن يحيى.

(2/415) 

 
 

 )ف( محمد بن الحسين الحسني، عن محمد بن سعيد األصبهاني، وعنو خيثمة.
 محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، وعنو محمد بن حسن الصفار.)ط( 

 )ش( محمد بن الحسين الطبركي، عن محمد بن أباف، وعنو ابن حباف.
 )علوي( محمد بن الحسين الغزاؿ، عن محمد بن منصور، وعنو أبو عبد اهلل العلوي.

 فياف.)ط( محمد بن الحسين، عن علي بن عباس، وعنو حسين بن س
 )ط( محمد بن الحسين، عن أحمد بن عمرو بن سليم، وعنو حسن بن عبد الواحد.
 )قب( محمد بن الحسين، عن أبي عوانة، وعنو محمد بن يونس الكديمي الحافظ.

 )محيط( محمد بن الحصين المقري، عن عبداف بن علي، وعنو محمد بن عمر بن الوليد.
بيد، عن محمد بن حمير، وعنو إبراىيم بن )ش( محمد بن حفص األوصاني الحمصي أبو ع

 محمد بن عروة الحمصي، قالو ابن أبي حاتم، قاؿ وقاؿ بعض أىل حمص: ليس بصدوؽ.
 )محيط( محمد بن حفص الهاللي، عن أبيو، وعنو المرادي.

)مح ط( حمد بن أبي حفصة ميسرة، عن عمو وَعْمرو بن دينار، وعنو إبراىيم بن طهماف وغيره، 
 عين وأبو داود وغيرىما، احتج بو الشيخاف والنسائي.وثقو ابن م

)مح( محمد بن الحكم المروزي األحوؿ، عن النظر بن شميل، وعنو البخاري والمرادي، وثقو 
 ابن حباف.

 )ش( محمد بن حماد بن زيد الحارثي، عن عائذ بن حبيب، وعنو محمد بن علي العطار.
 ني، وعنو ابن دريد.)ط( محمد بن حماد البغدادي، عن قاسم الهمدا

 )كم( محمد بن حمزة الجزري، عن الخليل بن مرة، وعنو يحيى بن سعيد بن يحيى القطاف.
 )ط ش( محمد بن حمزة، عن محمد بن عبيد، وعنو أبو الشيخ.

)ظ ش ؿ( محمد بن حميد بن حباف القمي أبو عبد اهلل الرازي الحافظ، عن يعقوب القمي 
وأبو داود وابن ماجو وغيرىم، قاؿ ابن معين: ثقة كيِّس. وأثنى  وسلمة بن الفضل، وعنو الترمذي



 عليو أحمد وغيره، وقاؿ البخاري: فيو نظر. توفي سنة ثماف وأربعين ومأتين.
 )ش( محمد بن حميد، عن زفر بن سليماف، وعنو محمد بن صالح.

(2/416) 

 
 

المدني، عن سعيد  )مح ط ش( محمد بن أبي حميد وىو حماد بن حميد الزرقي أبو إبراىيم
المقبري ونافع وطائفة، وعنو محمد بن عدي وأبو عامر العقدي ضعفوه، واحتج بو الترمذي 

 وابن ماجة.
 )ـ( محمد بن حميد بن ىشاـ الرعيني، عن علي بن معبد، وعنو الطحاوي.

)محيط( محمد بن حمد بن محمد بن الحسين بن حميد المليحي، عن أبي بكر بن محمد بن 
 كري، وعنو أبو عبد اهلل العلوي.سهل العس

 )ش( محمد بن أبي حميد، عن عمرو بن شعيب، وعنو بكر بن بكار.
)ش( محمد بن حمير القضاعي الحمصي، عن محمد بن زياد وغيره، وعنو محمد بن مصفي 

 وخلق، وثقو ابن معين ودحيم، توفي سنة مأتين، احتج بو البخاري والنسائي وابن ماجة.
حجازي الحافظ األندلسي المحدث، عن محمد بن وضاع، وعده، وعنو محمد بن حنبل ال

قاسم بن أصبغ وغيره، قيل فيو: لو كاف الصدؽ حيواناً كاف إباه. عداده في ثقات الشيعة، قاؿ 
 في التذكرة: كاف من حفاظ عصره لكن فيو تشيع. توفي سنة خمس وثالثمائة.

ضرير، عن األعمش وخلق، وعنو أبو بكر بن )ـ( محمد بن خاـز التميمي موالىم أبو معاوية ال
أبي شيبة وغيره، وثقو العجلي والذىبي، وقاؿ في الكاشف: ثبت جداً في األعمش. عداده في 

 الشيعة، توفي سنة تسع وخمسين ومائة، احتج بو الجماعة.
)ش( محمد بن خالد بن إبراىيم بن سليماف السكوني، عن محمد بن عبد اهلل بن الفضل 

 وعنو أبو عبد اهلل الرازي. الهاشمي،
 )ش( محمد بن خالد بن يزيد األجري، عن الفضل بن دكين، وعنو أبو بكر الشافعي.

محمد بن خالد البرقي، عن محمد بن أحمد بن أبي نصر والحسين بن زيد بن علي، وعنو 
 أحمد بن محمد األشعري وولده أحمد بن محمد، وذكره في اإلكماؿ.

 شقي، عن الفريابي، وعنو أبو داود.)ط( محمد بن خالد الدم
 )ش( محمد بن خالد الراسي، عن مهدي بن العلى، وعنو أبو الشيخ والطبراني.

)ش( محمد بن خالد الضبي، عن الثوري، وعنو يعقوب بن حميد، قاؿ أبو حاتم: ليس بحديثو 
 بأس. وذكره ابن حباف في الثقات.



(2/417) 

 
 

 ر بن عبد اهلل، وعنو أبو قالبة الرقاشي.)ـ( محمد بن خالد بن عثماف، عن كثي
)ف( محمد بن خالد بن خلي كعلي الكالعي أبو الحسين الحمصي، عن أبيو وأحمد بن خالد 

 الوىبي، وعنو ولده أحمد وأبو داود والنسائي، ووثقو.
)ف( محمد بن خالد الوىبي أبو يحيى، عن أبي حنيفة وغيره، وعنو ىشاـ بن عمار وغيره، وثقو 

 اود، توفي قبل التسعين والمائة، احتج بو البخاري وأبو داود وابن ماجو.أبو د
)ط ش( محمد بن خالد، عن سلمة بن كهيل وزيد بن علي، وعنو حصين بن المخارؽ ومحمد 

 بن العباس.
 )مح ـ( محمد بن خالد القاضي، عن سليماف بن المهدي، وعنو عبد اهلل بن محمد السعدي.

اً أبو يزيد، عن عمار وشداد بن أوس، وعنو عثماف بن خالد )مح( محمد بن خثيم مصغر 
 ومحمد بن كعب، روى في فضل الوصي فغمزوه، روى حديثو ابن إسحاؽ.

 )ط( محمد بن خراش، عن سيف بن محمد، وعنو أحمد بن محمد بن يسار.
)ـ( محمد بن خزيمة القالس، عن عبد اهلل ابن رجاء وغيره، وعنو الطحاوي، وثقو الذىبي، 

 توفي سنة عشر وثالثمائة.
)ش ؽ( محمد بن خلف بن حباف بن المرزباف اآلجري األنصاري القاضي أبو بكر الملقب 

وكيع، عن الزبير بن بكار وخلق، وعنو محمد بن أبي عمار المقري وابن عدي وجماعة، قاؿ 
 ابن فهد: صدوؽ. وقاؿ الذىبي: صدوؽ إنشاء اهلل. توفي سنة ست أو تسع وثالمائة.

( محمد بن خلف الحداد أبو بكر المقري البغدادي، عن أبي أسامة وإسماعيل بن أباف )ط
 وغيرىما، وعنو البخاري وابن خزيمة وعدة، وثقو الدار قطني، توفي سنة إحدى وستين ومائة.

 )جا( محمد بن خلف التيمي شيخ الحسين بن علي المحاملي وذكره في طبقات الحنفية.
سين األشقر، وعنو المرادي، والصواب: محمد بن علي بن )مح( محمد بن خلف، عن ح

 خلف.
)ش( محمد بن الخليل بن بشر بن سابق اإلسكندراني أبو بكر، عن أحمد بن عبد المؤمن، 

 وعنو علي بن عمر الحربي.
 )ط( محمد بن الخليل النوفلي، عن عبد السالـ بن المهلب، وعنو محمد بن الفضل.
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يل الذىلي، عن أبي النضر وأبي بدر، وعنو عبد اهلل بن محمد بن طرخاف، )ش( محمد بن الخل
روى في فضل فاطمة فأغاظ الذىبي، أخرج حديثو الطبراني والفضل بن خيروف والمالئي 

 وغيرىم.
 )ط( محمد بن خالد، عن عبيد اهلل بن موسى، وعنو حسن بن سفياف.

محمد بن سالـ الجمحي وجماعة،  )ط( محمد بن داب المدني، عن صفواف بن سليم، وعنو 
 كذبو أبو زرعة، احتج بو ابن ماجو.

)جا( محمد بن داود، عن أبيو وعبد الجبار، وعنو إسماعيل بن إسحاؽ الراشدي، وكاف أحد 
 محدثي الزيدية والراوي في مناقب اآلؿ.

 )ف( محمد بن داود بن سليماف النيسابوري، عن الشامي، وعنو محمد الحمدوني.
 بن داود الدينوري، عن مضا بن الجارود، وعنو محمد بن سحيم. )ط( محمد

 )جا( محمد بن داود الوراؽ، عن محمد بن سليماف، وعنو علي بن محمد بن أحمد.
 )ـ( محمد بن داود، عن محمد بن كعب، وعنو عمارة بن غزية.
 )ش( محمد بن داود، عن الحكم بن أباف، وعنو أيوب الثقفي.

 الجعفي، عن علي بن جعفر، وعنو عبد اهلل بن أحمد.)محيط( محمد بن داود 
محمد بن دينار، عن ىشيم، وعنو عبد الملك بن يحيى بن معين، ىو راوي خطبة النبي صلى 

اهلل عليو وآلو وسلم عند عقده لعلي بفاطمة كذبو الذىبي وخرج لو ابن عساكر، وقاؿ : حديث 
 غريب. قلت: أخرجو الشافعي بسند صحيح.

ن أبي الدنيا، عن عبد العزيز بن بحر، والصواب: عبد اهلل بن محمد بن أبي الدنيا  )ط( محمد ب
 كما مر.

)ش( محمد بن عبد اهلل بن ذكواف الجهضمي البصري، عن شهر بن حوشب وابن سيرين، وعنو 
 عبد الوارث وابنو وابن جريج وطائفة، وثقو ابن معين وابن حباف، واحتج بو ابن ماجو.
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ح ط( محمد بن راشد أبو عبد اهلل الخزاعي الدمشقي المكحولي، عن عيسى بن عبد اهلل )ىػ م
بن محمد بن عمر وإسماعيل بن أباف وغيرىما، وعنو عباد بن يعقوب والمرادي وخلق، وثقو 

أحمد وابن معين والنسائي، وقاؿ أبو حاتم: صدوؽ. وقاؿ عبد الرزاؽ: ما رأيت أورع منو في 
ست وستين ومائة، عداده في ثقات محدثي الشيعة العدلية، وقد ناؿ منو  الحديث. توفي سنة

 بعضهم لذلك، احتج بو األربعة.



)جا( محمد بن ربيعة، عن خالد بن طهماف، وعنو داود بن رشيد، لعلو الكالبي ابن عم وكيع 
 واهلل أعلم.

 )ط ش( محمد بن رزؽ اهلل الكرادي، عن ابن أبي حبيب، وعنو حسن بن سفياف.
)كم( محمد بن رافع النيسابوري التستري، عن يحيى بن آدـ، وعنو محمد بن إسحاؽ السراج، 

 وثقو في التقريب، واحتج بو الجماعة إالَّ ابن ماجة.
 ( محمد بن أبي زريق، عن محمد بن أبي أسلم، وعنو ابن مرواف.2)

 )جا( محمد بن زريق، عن عبد اهلل بن أبي زياد، وعنو مكحوؿ بن الفضل.
 ط( محمد بن رستم، عن زاذاف، وعنو قيس بن الربيع.)

 )ش( محمد بن رفاعة، عن سهل بن أبي صالح، وعنو سفياف وأبو حاتم، وثقو ابن حباف.
)ط جا( محمد بن رميح بن المهاجر التجيبي موالىم أبو عبد اهلل البصري، عن الليث وابن 

طأ في حديثو قط، ووثقو أبو داود، لهيعة، وعنو مسلم وابن ماجة وآخروف، قاؿ النسائي ما أخ
 توفي سنة ست وأربعين ومأتين.

 )ش( محمد بن رمح مكبرا البزار، عن يزيد بن ىاروف، وعنو أبو بكر الشافعي.
)ـ( محمد بن روح الروياني أبو نصر، عن الحسن الخزرمي، والصواب: منصور بن محمد بن 

 روح.
 نو أحمد بن يحيى بن خلف.)ش( محمد بن روح الصوفي، عن علي بن الحسن، وع

)مح( محمد بن الزبير التميمي الحنظلي البصري، عن أبيو والحسن وعدة، وعنو الثوري وابن 
 علية وجماعة، تكلم عليو البخاري وغيره، واحتج بو النسائي.

محمد بن زياف بن حبيب المصري، عن أبي طاىر بن السرح، وعنو ابن عدي، قاؿ في التذكرة: 
 ي سنة سبع عشرة وثالثمائة.محدث مصر. توف
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)قب( محمد بن الزعيزعة الرقي، عن عبد الكريم، وعنو أبو عمار المستملي، روى في فضل 
علي، قاؿ بعض أصحابنا: رواه ثقات من آؿ محمد. وىذا بعض روايتهم وىو حديث صحيح 

 ال مطعن فيو.
ألخباري أبو جعفر، عن عبد اهلل )ط ش ؿ( محمد بن زكريا بن دينار المكي الفرطي العالبي ا

بن رجاء، قاؿ موالنا: ومحمد بن منصور وأحمد بن عسيى بن زيد والنفس الزكية وخلق، وعنو 
محمد بن عيسى النحوي وعبد اهلل بن حسين بن تميم ومحمد بن سليماف الكوفي والطبراني، 



العالبي من رواة أخبار ذكره ابن حباف في الثقات وجرحو الذىبي وغيره، قاؿ موالنا: محمد بن 
األئمة ورواة فضائلهم فسبب جرحو ذلك واهلل أعلم. وىذه قاعدة متقررة فيمن روى فضيلة، 

 اىػ.
 )ؿ( محمد بن زكريا األصبهاني، عن القعنبي، وعنو عباس بن محمد.

)ف( محمد بن زكريا بن أبي الرواس النحاس أبو بكر، عن الحارث بن أبي أسامة، وعنو محمد 
 اهلل. بن عبد

)ش( محمد بن زكريا المروروذي، عن موسى بن إبراىيم المروزي، وعنو عمر بن الحسن 
 األشناني.

 )جا( محمد بن زكريا، عن عمرو بن حصين، وعنو علي بن حسين.
)قب( محمد بن زكريا بن ذويد الكندي العبدي، عن حميد الطويل، وعنو علي بن محمد 

 بي.الجوىري، روى حديث الطير ووصمو الذى
)ط ش( محمد بن زنبور واسمو جعفر بن أبي زىر، مولى بني ىاشم أبو صالح المكي، عن 

مالك وحماد بن زيد، وعنو النسائي وعلي بن إسحاؽ وغيرىما، وثقو النسائي وابن حباف وأبو 
 أحمد الحاكم، توفي سنة ثماف وأربعين ومأتين.

أمامة وجماعة صحابة صغار، وعنو  )ط( محمد بن زياد األلهاني أبو سفياف الحمصي، عن أبي
إبراىيم ابنو وإسماعيل بن عياش وجماعة، وثقو أحمد والنسائي، قاؿ الذىبي والناس: وما 
علمت فيو مقالة سوى قوؿ الحاكم الشيعي أخرجو البخاري في الصَّحيح لمحمد بن زياد 

 األربعة.وحريز بن عثماف وىما ممن قد اشتهر عنهما النصب اىػ، احتج بو البخاري و 
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)ش( محمد بن زياد الجمحي موالىم أبو الحارث المدني، ُثمَّ البصري، عن عائشة وابن عمر، 
 وعنو شعبة والحماداف، وثقو أحمد وابن معين والنسائي وخرج لو الجماعة.

)ط ؿ( محمد بن زياد اليشكري أبو مصعب الكوفي الميموني الطحاف، عن ميموف بن مهراف 
وعنو شيباف بن فروخ وعقبة بن مكـر رموه بالكذب، توفي في عشر السبعين واألعمش، 

 والمائة.
)ط( محمد بن زياد المكي المعروؼ بابن األعرابي الكوفي مولى بني ىاشم صاحب اللغة، عن 

جرير بن عبد الحميد، وعنو أحمد بن عبد اهلل بن ميسرة وغيره، توفي سنة إحدى وثالثين 
 ومأتين.



 زيد بن أسلم، عن أبيو، وعنو حفص. )مح( محمد بن
)ـ ش( محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ الجدعاني المدني التيمي، عن أمو وأبي أمامة 

وجماعة، وعنو الزىري وحفص بن غياث وطائفة، وثقو أحمد وابن معين وأبو زرعة، واحتج بو 
 مسلم واألربعة.

ن زيد، وعنو عبد اهلل بن عطاء بن )مح( محمد بن زيد بن أبي مالك، عن ابن شجاع محمد ب
 يسار.

)ط( محمد بن زيد، عن جعفر بن محمد، وعنو محمد بن أبي عمير، ىو محمد بن زيد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب والد اإلماـ محمد بن محمد بن زيد، كاف في غاية 

 الفضل ونهاية النبل.
د بن محمد بن زيد بن علي بن )ط( محمد بن زيد بن علي بن محمد بن جعفر بن محم

 الحسين بن علي بن أبي طالب، عن الناصر للحق، وعنو أبو طالب.
)ط( محمد بن سابق التميمي موالىم أبو جعفر الكوفي البزار، نزيل بغداد، عن مالك بن مغوؿ 

وإسرائيل والطبقة، وعنو أبو بكر بن أبي شيبة وخلق، وثقو العجلي ويعقوب بن شيبة، وقاؿ 
 ئي: ال بأس بو. توفي سنة ثالث وعشرين ومأتين، احتج بو الجماعة إالَّ ابن ماجة.النسا
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)مح( محمد بن سالم الهمداني أبو سهل الكوفي الخياط، عن الشعبي وعطاء، وعنو الثوري 
: ىو ممن اشتهر بالحديث ولم يخرج  وابن أبي زايدة وأبو خالد األحمر، قاؿ الحاكم في العلـو

الصحاح. قلت: ىو ممن اشتهر باألخذ عن اإلماـ زيد بن علي، قاؿ القاسم بن لو في 
 عبدالعزيز: ولو فضائل جمة، وقد ناؿ منو المنحرفوف عن اآلؿ، توفي في عشر الخمسين.

 )ف( محمد بن سالم البهراني أبو بكر، عن محمد بن آدـ، وعنو حسن بن.... التنوخي.
 زة األسلمي، وعنو السري.)ط( محمد بن ساـ، تابعي، عن أبي بر 

)مح ط ش( محمد بن السائب بن بشر بن عمر الكلبي أبو النضر الكوفي، عن الشعبي 
واألصبغ وأبي صالح وكميل، وعنو ابنو ىشاـ والثوري ومندؿ وشعبة طعن في روايتو النواصب 

وجيز واعتمده األئمة، عده اإلماـ الهادي الحسن بن يحيى في األصحاب، وقاؿ في الجامع ال
محمد بن السائب الكلبي صاحب األخبار والتفسير الكبير من الزيدية األعالـ، اىػ. توفي سنة 

 ست وأربعين ومائة.
 )ط( محمد بن سحيم أبو عيسى القطاف الدينوري، عن محمد بن داود، وعنو ابن عدي.



ىم بن )ط ش( محمد بن أبي السري العسقالف، ىو ابن المتوكل بن عبد الرحمن الهاشمي موال
أبي السري، عن الفضل بن عياض ومعتمر بن سليماف، وعنو أبو داود والحسن بن سفياف، وثقو 

ابن معين، توفي في شعباف سنة ثماف وثالثين ومأتين، أخرجو لو الطبراني في الكبير والديلمي 
 وأبو نعيم وابن عساكر، وعداده في الشيعة.

 ، وعنو أبو بكر الشافعي.)ش( محمد بن سريح البزار، عن يزيد بن ىاروف
)ط ش( محمد بن سعد بن مالك األنصاري، عن أبيو، وعنو شريك وىشيم، وثقو ابن حباف، 

 وقاؿ ابن معين: ليس بو بأس. احتج بو الترمذي والبخاري في األدب.
)مح ـ( محمد بن سعد المصلوب الدمشقي، عن الزىري ومكحوؿ، وعنو الثوري وابن عجالف، 

، قيل: كاف ملحداً وأنَّو صلب وقاؿ ابن معين: ليس كما قالوا: صلب في قاؿ المؤيد باهلل
 الزندقة، لكنو منكر الحديث، أخرجو لو الترمذي وابن ماجة.
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)ـ( محمد بن سعيد الطائفي المؤذف، عن ابن المسيب، وعنو داود القطني، قاؿ في التقريب: 
 .صدوؽ من السادسة، احتج بو أبو داود والنسائي

)ش( محمد بن سعيد بن إسماعيل بن عبيد اهلل، عن أـ الدرداء الصغرى، وعنو عبيد بن أبي 
 ىريرة.

)ط( محمد بن سعيد بن سابق الرازي أبو عبد اهلل القزويني، عن عمر بن قيس الرازي وطائفة، 
وعنو أبو حاتم وأحمد وأبو زرعة وآخروف، وثقو يعقوب بن شيبة وأبو يعلى، توفي سنة ست 

 رة ومأتين، احتج بو أبو داود والنسائي.عش
)قب( محمد بن سعيد بن سليماف الكوفي أبو جعفر حمداف المعروؼ بابن األصبهاني، عن 

شريك وأبي اليقضاف وابن عيينة وغيرىم، وعنو البخاري وأحمد بن مالعب وآخروف، قاؿ 
 يعقوب بن شيبة: ثقة متقن. قاؿ النسائي: توفي سنة عشرين ومأتين.

محمد بن سعيد بن عمر أبو عبد اهلل البورقي، عن محمد بن مقاتل، وعنو أبو بكر  )ش(
 الشافعي رموه بالكذب، توفي سنة ثماف عشرة وثالثمائة.

ش( محمد بن سعيد بن غالب القطاف أبو يحيى البغدادي الضرير، عن ابن عيينة وحماد،  2)
 أتين.وعنو ابن ماجة وابن أبي شيبة، توفي سنة إحدى وستين وم

)ش( محمد بن سعيد بن المسيب المخزومي، عن أبيو، وعنو ابنو عمراف وابن إسحاؽ، وثقو 
 ابن حباف، واحتج بو أحمد.



)مح( محمد بن سعيد بن نبهاف الكاتب الكرخي، عن ابن شاذاف، وعنو محمد بن منصور، قاؿ 
 عتبر تاريخ السامع منو.الذىبي: سماعو صحيح لكنو يتشيع، ُثمَّ أنَّو تغير قبل موتو بعامين في

 )قب( محمد بن سعيد الدارمي، عن موسى بن جعفر، وعنو يحيى بن الحسن العلوي.
)ؿ( محمد بن سعيد التستري، عن يحيى بن عثماف وطبقتو، وعنو ابن ماجة وابن أبي داود 

 وطائفة، وثقو ابن حباف.
 )مح( محمد بن سعيد بن محمد، عن زيد بن مالك، وعنو عبد الرحيم.

 )ط( محمد بن سعيد السَّاجي أبو عبد اهلل، عن حسن بن عمراف، وعنو أبو العباس الحسني.
 )ـ( محمد بن سعيد، عن أبي خالد األحمر وعمرو بن أبي بكر العبيدي، وعنو فهد.

(2/424) 

 
 

 )ـ( محمد بن سعيد، عن أباف، وعنو داود الحبر.
 .محمد بن سلمة الكهلي يروي عن أبيو ذكره في اإلكماؿ

 )ش( محمد بن سلمة، عن محمد بن عبيد اهلل الفزاري، وعنو عبد الّلو بن حماد.
)ط ش( محمد بن سلمة بن عبيد اهلل الباىلي الحراني، عن ابن عجالف وابن إسحاؽ وعدة، 
وعنو أحمد وعبيد اهلل بن محمد النفيلي وطائفة، قاؿ ابن سعد: كاف ثقة فاضالً عالماً. توفي 

 مائة، احتج بو مسلم واألربعة.سنة إحدى وتسعين و 
)مح( محمد بن سليم مصغراً أبو ىالؿ العبدي الراسبي البصري، عن الحسن وابن سيرين وأبي 

ىالؿ، وعنو ابن مهدي ووكيع وخلق، وثقو أبو داود، وقاؿ ابن معين: صدوؽ يرمى بالقدر. 
 توفي سنة سبع وستين ومائة، احتج بو األربعة.

ف بن الحارث الواسطي الباغندي، عن مسلم بن إبراىيم ومحمد )ـ ش قب( محمد بن سليما
بن خلف وغيرىما، وعنو أبو أحمد الفرايضي، قاؿ في الميزاف: ال بأس بو. واختلف قوؿ الدار 

 قطني فيو.
محمد بن سليماف بن الحسن بن سليماف بن بالؿ بن أبي الدرداء أبو علي الجزعي شيخ البن 

 عدي الحافظ.
 يماف بن داود، عن زىير بن محمد، وعنو أبو األزىر أحمد بن منيع.)ش( محمد بن سل

)مح ط( محمد بن سليماف بن عبد اهلل بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب أبو عبد 
 اهلل، عن أبيو، عن جده، وعنو ولده عبد اهلل وأبو عبد اهلل، قتل بفخ شهيداً رحمو اهلل.

دي أبو جعفر العالؼ الكوفي، ُثمَّ المصيصي )ش ؽ( محمد بن سليماف بن حبيب األس



المعروؼ بلوين، عن مالك وشريك وخلق، وعنو أبو داود والنسائي وابن أبي داود وابن صاعد 
 وطائفة، وثقو النسائي، وقاؿ أبو حاتم: صدوؽ صالح الحديث. توفي سنة ست وأربعين ومائة.

 ولده عبد اهلل. )ش( محمد بن سليماف بن بابويو، عن داود بن رشيد، وعنو
 )ش( محمد بن سليماف، عن خالد بن يحيى، وعنو أبو بكر الشافعي.

 )مح ط( محمد بن سليماف الجرجاني، عن عمرو بن يحيى، وعنو عبد الّلو الروياني.
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 )ط( محمد بن سليماف الخواص، عن إسحاؽ بن إبراىيم الدبري، وعنو عبداهلل بن أبي قتيبة.
 ماف المالكي، عن أحمد بن المقداـ، وعنو أبو حفص بن شاىين.)ش( محمد بن سلي

 )ط( محمد بن سليماف، عن أبيو ىو ابن ابن عبد اهلل الكامل، تقدـ.
 )ش( محمد بن سليماف، عن عبيد اهلل بن موسى، وعنو أبو بحر، ىو الباغندي.

أبو )ـ( محمد بن سليماف، عن محمد بن ىاشم، وعنو محمد بن الحسين، ىو الواسطي 
 الدجاج.

 )قب( محمد بن سليماف، عن أحمد بن يزيد، وعنو محمد بن موسى الحضرمي.
 )ط( محمد بن سليماف األصبهاني، عن أبي موسى، وعنو عبد العزيز بن إسحاؽ.

)خب( محمد بن سليماف الكوفي، عن محمد بن منصور، وعن الهادي إلى الحق المنتخب 
ف من أعواف الهادي وولده الناصر وتصانيفو تشهد والفنوف، وعنو محمد بن أبي الفتح، وكا

 بفضلو وسعة إطالعو.
 )ش( محمد بن سليماف، عن يونس بن عبداألعلى، وعنو أبو الشيخ.

)مح( محمد بن سليماف بن عبد اهلل بن ىالؿ الكوفي، عن قيس بن الربيع وغيره، وعنو عباد 
 بن يعقوب وعايذ بن حبيب، والصواب: محمد بن فضيل.

حمد بن سماعة بن عبد اهلل بن ىالؿ التيمي الكوفي القاضي الحنفي، عن ىشاـ بن أبي )ط( م
 المقداـ، وعنو محمد بن موكد، قاؿ في التقريب: صدوؽ. توفي سنة ثالث وثمانين ومأتين.

 )ط( محمد بن سناف، عن الصادؽ، وعنو محمد بن مرواف وحسن بن محبوب.
 ؽ، وعنو محمد بن عمرو بن عثماف.)علوي( محمد بن سناف، عن عمار بن مرزو 

)ط ش( محمد بن سهل بن ميموف العطار، عن أبي محمد البلوي وغيره، وعنو إسحاؽ بن 
 محمد المقري وأبو الشيخ وجماعة.

)جا( محمد بن سهل بن حموية المروزي، عن عبد اهلل بن حماد، وعنو أبو أحمد العسكري، 



 ثمائة.وثقو الدار قطني، توفي سنة تسع وعشرين وثال
)مح( محمد بن أبي سهل، عن محمد بن عمرو، وعنو محمد بن داود، ىو ابن سعد 

 المصلوب.

(2/426) 

 
 

)ش( محمد بن سهل بن عسكر بن عمار بن ذويد، عن إسحاؽ بن إبراىيم الحسني، وعنو 
أحمد بن محمد المروزي ومسلم والترمذي والنسائي، ووثقو ىو وابن عدي، توفي سنة إحدى 

 ومأتين.وخمسين 
)محيط( محمد بن سهل بن ىاروف العسكري أبو بكر، عن أحمد بن محمد بن يحيى بن 

 سعيد، وعنو محمد بن حميد اللخمي، قاؿ: مدتو في سنة ثالثين وثالثمائة.
محمد بن سالمة بن جعفر القضاعي أبو عبد اهلل قاضي مصر وصاحب الشهاب، ذكره موالنا 

 ىكذا.
ي أبو بكر الكوفي العابد، عن أنس والنخعي والحارث، وعنو )ط جا( محمد بن سوقة الغنو 

مالك بن مغوؿ وابن المبارؾ والسفياناف، قاؿ النسائي: ثقة مرضي. توفي في عشر الخمسين 
 والمائة، احتج بو الجماعة.

)ط( محمد بن سوقة، عن إبراىيم بن األسود، عن عبد اهلل والصواب: إبراىيم النخعي، عن 
 اهلل، كما ىو في مواضع.األسود، عن عبد 

)ؿ( محمد بن َسالَـّ مثقل بن عبيد اهلل الجمحي أبو عبد اهلل البصري، عن الحمادين وغيرىما، 
وعنو السيد الحسين بن علي المصري وغيره، قاؿ صالح: فَػْرَوة صدوؽ. توفي سنة إحدى 

 وثالثين ومأتين.
أنس مواله وعمراف بن حصين ( محمد بن سيرين األنصاري موالىم أبو بكر البصري، عن 4)

وخلق، وعنو الشعبي وقتادة والثوري وطائفة، وثقو ابن سعد والحاكم، توفي سنة عشر ومائة، 
وروى المنصور باهلل أنَّو كاف عدلي المذىب وصحح ذلك، احتج بو الجماعة، وكاف مشهوراً 

 بتعبير الرؤيا وىو ممن بايع اإلماـ الحسن بن الحسن وخرج معو.
بن شاذاف الواسطي، عن القطاف وابن مهدي، وعنو عبد اهلل بن محمد التميمي،  )ط( محمد

 وثقو المزي، توفي بعد المأتين.
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)ـ( محمد بن شجاع البلخي أبو عبد اهلل البغدادي، عن ابن علية ووكيع وزيد بن الحباب 
بجلي وطائفة، قاؿ وخالئق، وعنو محمد بن الحسين بن اليماف وأبو عوانة وعلي بن الحسن ال

المنصور باهلل: ىو المبرز على نظرائو من أىل زمانو فقهاً وورعاً وثباتاً على رأي أىل العدؿ ولو 
تصانيف كثيرة، قلت: تكلم عليو الحشوية ونالوا منو وقالوا: كاف يناؿ من أحمد، وقاؿ موالنا 

ت وستين ومأتين، خرج لو وال يبعد أنَّو من رجاؿ الشيعة، مات ساجداً في صالة العصر سنة س
 المؤيد باهلل ووثقو اىػ.

)ط ش( محمد بن شداد المسمعي، عن خليل بن مرة ويحيى القطاف وغيرىما، وعنو أبو بكر 
الشافعي ومحمد بن يزداد، قاؿ الذىبي: كاف معتزلياً، وقاؿ في التقريب مقبوؿ. وقاؿ في 

 ومأتين.التذكرة: مسند بغداد في وقتو. توفي سنة ثماف وسبعين 
)ط( محمد بن شعيب بن شابور األموي موالىم أبو عبد اهلل الدمشقي ، عن يحيى بن الحارث 
الذماري واألوزاعي وغيرىما، وخلق، وعنو دحيم وابن المبارؾ، ووثقاه وخلق، توفي سنة مأتين، 

 احتج بو األربعة.
وعنو محمد بن  )ـ قب( محمد بن شعيب بن عثماف بن سعيد أبو جعفر، عن أحمد بن ىاروف،

 العباس الطبري ولعلو الراوي لحديث الطير واهلل أعلم.
 )ش( محمد بن شعيب، عن عثماف بن أبي العائكة، وعنو أبو القاسم التنوخي.

)مرتضاه( محمد بن صاعد أبو سعيد، عن محمد بن إسماعيل البلخي، وعنو أبو نصر أحمد بن 
 محمد بن صاعد مملي المسائل المرتضاة.

د بن صالح بن دينار التمار األنصاري موالىم أبو عبد اهلل المدني، عن القاسم )ـ( محم
والزىري، وعنو ابنو أبوصالح والقعنبي وطائفة، ووثقو أحمد وأبو داود، توفي سنة ثماف وستين 

 ومائة، احتج بو األربعة.
 سعيد. )ش( محمد بن صالح بن عبد الرحمن، عن عبد اهلل بن رجاء، وعنو أحمد بن محمد بن

 )جا( محمد بن صالح الترمذي، عن ىشاـ بن عمار، وعنو مكحوؿ بن الفضل.
 )ش( محمد بن صالح األبط، عن محمد بن حميد، وعنو أبو بكر المفيد.
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)علوي( محمد بن صالح أبو بكر الصاغاني، عن محمد بن سابق، وعنو أبو القاسم علي بن 
 أحمد بن عمرو الحسني.

الح بن درع، روى عنو أبو الشيخ، قاؿ في التذكرة: توفي سنة سبع )ش( محمد بن ص



 وثالثمائة.
 )جا( محمد بن صالح القناد، عن يماف بن يحيى، وعنو محمد بن جعفر الناقد.

 )ش( محمد بن صالح أبو جعفر الكيبي، عن حمزة بن مالك، وعنو أبو بكر بن المفيد.
اوي المؤذف، عن جعفر بن محمد بن عياش محمد بن صالح بن الفيض العجلي أبو صالح الس

األسدي، وعن أبو الفضل بن محمد بن عبد المطلب الشيباني سمع عليو في رجب سنة سبع 
 وسبعين وثالثمائة.

)ط ش( محمد بن الصباح الدوالني أبو جعفر الرازي ثم البغدادي البزار صاحب السنن، عن 
مسلم وأبو داود وأحمد ومحمد بن أيوب، شريك وأبي األحوص وابن المبارؾ، وعنو البخاري و 

وثقو أحمد ويحيى وأبو حاتم ويعقوب والعجلي والذىبي، توفي سنة سبع وعشرين ومأتين، 
 احتج بو الجماعة.

)ش( محمد بن صبيح، عن عمرو بن أيوب الموصلي، وعنو عبد اهلل بن عبد الصمد بن أبي 
 خداش.

 و علي بن أحمد.)ـ( محمد بن صبيح، عن عبد اهلل بن خراش، وعن
)ش( محمد بن صدراف، وىو ابن إبراىيم األزدي الّسليمي أبو جعفر البصري المؤذف، عن 

معمر بن سليماف ويزيد بن زريع، وعنو أبو داود والترمذي والنسائي، وثقو أبو داود، توفي سنة 
 سبع وأربعين ومأتين.

 ليو الذىبي.)جا( محمد بن صدقة، عن موسى بن جعفر، وعنو أبو أحمد تعصب ع
)ـ ف( محمد بن الصلت بن الحجاج األسدي موالىم أبو جعفر الكوفي األصم، عن فليح بن 
سليماف وقيس بن الربيع، وعنو البخاري والدارمي وأبو زرعة وأبو حاتم ووثقاه، توفي سنة ثماف 

 أو تسع عشرة ومائة، احتج بو البخاري واألربعة إالَّ أبا داود.
عن يحيى بن العلى وشريك، وعنو يحيى بن أبي طالب وحسين بن  )قب( محمد بن الصلت،

 علي األسود.
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)ىػ( محمد بن الضوبن الصلصاؿ بن الدلهمس بن حمد بن جندلة، عن أبيو، عن جده، قاؿ:  
كنا عند رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم الخبر في فضل علي، وعنو الباغندي، قاؿ موالنا: 

 ماـ الحفاظ وسيدىم الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين.احتج بحديثو إ
 ش( محمد بن طاىر بن أبي الدميك، عن أحمد بن حباف، وعنو عبد العزيز الحرمي. 4)



)قب( محمد بن الطفيل النخعي أبو زرعة الكوفي، عن ابن عمو شريك وحماد بن زيد، وعنو 
اف، توفي سنة اثنتين وعشرين محمد بن الليث الجوىري وعبد اهلل الدارمي، وثقو ابن حب

 ومأتين.
 )ش( محمد بن طلحة بن معاوية السلمي، عن أبيو، وعنو محمد بن إسحاؽ.

)ط ش ؽ( محمد بن طريف بن خليفة البجلي، عن عمرو بن عبيد وأبي خالد األحمر وغيرىما، 
أربعين وعنو مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرىم، وثقو الخطيب، توفي سنة اثنتين و 

 ومأتين، احتج بو مسلم.
)ش( محمد بن طلحة بن عبد الرحمن بن طلحة بن عبيد اهلل التيمي أبو عبد اهلل المدني 

الطويل، عن عبد الرحمن بن سالم وطائفة، وعنو ابن المديني وآخروف، وثقو ابن حباف، توفي 
 سنة ثماف ومائة، احتج بو النسائي وابن ماجة.

 بغالي، عن محمد بن عمر والجعابي، وعنو أبو عبد اهلل العلوي.)علوي( محمد بن طلحة ال
)قب( محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة المطلبي، عن سالم وغيره، وعنو أبو إسحاؽ وغيره، 

 وثقو ابن معين وأبو داود وابن حباف مات أوؿ إمارت ىشاـ.
، وعنو شبابة بن )ط( محمد بن طلحة بن مصرؼ اليامي الكوفي، عن أبيو والحكم بن عتيبة

سوار وجماعة، قاؿ الذىبي: صدوؽ. مستور يحتج بو في الصحيحين، وقاؿ أبو زرعة صدوؽ. 
 وقاؿ أحمد ال بأس بو. توفي سنة سبع وستين ومائة أحتج بو الجماعة إالَّ النسائي.

)ط( محمد بن أبي طلحة األنصاري، عن أبيو وسعيد بن زيد، وعنو الزىري وسماؾ من رجاؿ 
 ف والكاشف.الميزا

محمد بن طريف بن ناصح الكوفي، عن عبد اهلل بن جعفر المدني، وعنو الحسن بن طريف 
 ذكره في اإلكماؿ.
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)محيط( محمد بن عاصم الصفار الكوفي، عن أبي الصلت عبد السالـ، وعنو عبد العزيز 
 الزيدي.

، وعنو عبد الّلو بن جعفر بن )جا( محمد بن عاصم بن إبراىيم األصبهاني، عن أبيو وأبي أسامة
فارس، وابن عفير. قاؿ إبراىيم بن أرومة: ما رأيت مثلو، توفي سنة اثنتين وستين ومائتين ذكره 

 ابن فهد.
 )ش( محمد بن عامر األصبهاني، عن أبيو، وعنو عبد اهلل بن سليماف بن داود.



ده أحمد وعبد الرحمن )ط جا( محمد بن عامر الرازي أبو جعفر، عن ىشاـ بن عمار، وعنو ول
 بن سليماف النقاش.

 )ش( محمد بن عامر، عن أبي قرفاصة، وعنو محمد بن بشر.
 )ط( محمد بن عامر بايع يحيى بن عبد اهلل ولعلو الخراساني لو رواية، عن عبد الرزاؽ.

)ش( محمد بن عباد بن جعفر المخزومي المكي، عن عائشة وجابر وابن عمر، وعنو ابنو جعفر 
 ي وابن جريج، وثقو ابن معين، إحتج بو الجماعة.والزىر 

 )محيط( محمد بن أبي عباد البكري، عن معن بن عيسى، وعنو حسين بن معاذ األخنس.
)ط( محمد بن عباد أبو ىبيرة األنصاري، عن أبيو، وعنو محمد بن عبد اهلل الحسني، 

ف: ثقة من أفاضل والصواب: يحيى بن عباد السلمي أبو ىبيرة األنصاري، قاؿ في الكاش
 الكوفيين، ووثقو النسائي واحتج بو مسلم واألربعة.

 )محيط( محمد بن عباد، عن سليماف بن المعطرس، وعنو محمد بن علي بن الحكم.
 )ش( محمد بن عباد المكي، عن حاتم بن إسماعيل، وعنو عبد اهلل بن أحمد.

وعنو عبد اهلل بن أسيد )قب( محمد بن العباس بن أحمد بن مقاتل، عن أحمد بن يونس، 
 البزار.

 )ش( محمد بن عبادة بن الصامت، عن أبيو، وعنو الزىري.
)ش( محمد بن العباس بن أيوب األصبهاني، عن أبي كريب وزياد بن يحيى وخلق، وعنو أبو 

 الشيخ وأبو أحمد الغساؿ ذكره في التذكرة، توفي سنة إحدى وثالث مائة.
ن أبي محمد اليزيدي أبو عبد اهلل النحوي، عن عمو )ط ش( محمد بن العباس بن محمد ب

ومحمد بن إسحاؽ البغوي، وعنو الطبراني وأبو الفرج األصبهاني، كاف إماماً في النحو 
 واألدب، توفي سنة عشر وثالث مائة.
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)ش ؽ( محمد بن بن العباس بن محمد بن زكريا بن حيوة الخزاز أبو عمر، عن عبيد اهلل بن 
حمد بن أحمد بن المؤمل ويحيى بن محمد، وعدة، وعنو أبو الحسن التنوخي والحسن عمر وم

بن علي العتيقي وحسن بن جعفر، قاؿ في اإلكماؿ: ثقة مشهور. توفي بعد التسعين 
 والثالثمائة.

 )ط( محمد بن العباس بن بساـ، عن محمد بن خالد، وعنو حمزة بن القاسم.
و سعيد الدمشقي الشامي، عن خالد بن معداف وىشاـ بن )ط( محمد بن العباس بن الوليد أب



 عمار، وعنو أبو العباس الحسني وابن عدي.
 )جا( محمد بن العباس، عن عبد الّلو بن داىر، وعنو محمد بن علي بن داىر.

 )ـ( محمد بن العباس الطبري أبو بكر، عن محمد بن شعيب، وعنو المؤيد باهلل.
 ّلو بن محمد بن مغيرة، وعنو الطحاوي.)ـ( محمد بن العباس عن عبد ال

)ش( محمد بن العباس بن الفضل بن سهل األعرج المؤدب عن عبيد الّلو بن إسحاؽ العطار، 
 وعنو الطبراني قاؿ في التذكرة: أحد شيوخ الطبراني، توفي سنة تسعين ومائتين.
و أبو صالح محمد بن العباس بن الحق األسدي أبو جعفر عن عبدالعظيم بن عبداهلل، وعن

 محمد بن صالح.
 )جا(محمد بن عبداف، عن عيسى بن أحمد المصيصي، وعنو أبو أحمد العسكري وغيره.

)ش( محمد بن عبد اهلل بن إبراىيم بن عبدونو البغدادي أبو بكر الشافعي اإلماـ المفيد الحجة 
لدار قطني الحافظ، عن عبد اهلل بن حنبل ومعاذ بن المثنى ومحمد بن سلم وخالئق، وعنو ا

وأحمد المحاملي ومحمد بن علي الثوري وطائفة، قاؿ الخطيب: كاف ثقة ثبتاً. وقاؿ الدار 
 قطني: ثقة مأموف. توفي سنة أربع وخمسين وثالثمائة.

)ش( محمد بن عبد اهلل بن أحمد بن ريذة الظبي أبو بكر األصبهاني الشروطي، عن سليماف 
ىبي: ىو خاتمة أصحاب الطبراني، قاؿ في اإلكماؿ: الطبراني، وعنو المرشد باهلل، قاؿ الذ

 توفي سنة أربع وأربعمائة.
 )ط( محمد بن عبد الّلو بن أحمد أبو الحسين البزار، عن جعفر بن غائب، وعنو ابن عدي.
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)ش كم( محمد بن عبد اهلل بن جعفر بن حياف أبو عبد اهلل، عن موسى بن ىاروف، وعنو أبو 
 أحمد المكفوؼ.

 )ش( محمد بن عبد اهلل بن خامع الدىاف، عن حسين بن جعفر السلماني.
)ط( محمد بن عبد اهلل بن أيوب البجلي، عن علي بن بن عبد العزيز العكبري، وعنو أبو 

 العباس الحسني.
( محمد بن عبد اهلل النفس الزكية بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب المهدي 4)

يد بن علي وغيرىما، وعنو محمد بن الحسن الشيباني السيرة وغيره دعا لدين اهلل، عن أبيو وز 
إلى اهلل بعد أف بايعو بنو ىاشم وغيرىم، ُثمَّ نكث عليو أبو الدوانيق وقاتلو حتى قتلو وساؿ دمو 
إلى أحجار الزيت وذلك مصداؽ لقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: >يقتل بأحجار الزيت من 



اية يسيل دمو إلى أحجار الزيت< كاف عليو السالـ متناىياً في العلم ولدي نفس زكية وفي رو 
متقدماً في الفقو والحديث الزمو واصل بن عطاء وغيره من المتكلمين، وكاف مكرماً في أىلو 

معظماً في الناس وأبوه حي، وكاف ظهوره بعد موت أبيو بالمدينة سنة خمس وأربعين ومائة، قاؿ 
 يتابع على حديثو وال أدري ىل سمع من أبي الزناد أـ ال، فهذا  البخاري: المخذوؿ فيو ال

كالمو في ىذا اإلماـ الذي قاؿ عيسى بن زيد فيو: لو أخبرنا اهلل في كتابو أف يكوف بعد محمد 
 نبياً لقلنا ذلك محمد بن عبد اهلل. قلت: وىو متفق على جاللتو ودينو فما ظنك بمن دونو.

ين بن عبد اهلل بن ىاروف أبو الحسين الدقاؽ، عن أبي بكر )ش( محمد بن عبد اهلل بن حس
محمد بن القاسم األنباري، وعنو أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي، توفي ثامن وعشرين 

 شعباف سنة سبعين وثالثمائة، قاؿ الذىبي: ىو المسند ببغداد.
الهرواني، عن أحمد )ش ف علوي( محمد بن عبد اهلل بن الحسن الجعفي القاضي أبو عبد اهلل 

بن محمد بن سعيد بن عقدة ومحمد بن بكير وخلق، وعنو أبو القاسم التنوخي وأبو الشيخ 
وطائفة، قاؿ ابن فهد: كاف ثقة صدوقاً. وقاؿ الذىبي:ىو عالم أىل الكوفة. توفي سنة اثنتين 

 وأربعمائة.
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عن يحيى بن محمد بن صاعد، )ش ؽ( محمد بن عبد اهلل بن الحسين أبو الحسين الرقيقي، 
 وعنو أحمد بن محمد البزار.

)ش ؽ( محمد بن عبد اهلل بن خلف العكبري المصري أبو بكر المعدؿ الدقاؽ ويعرؼ بابن 
بخيت، عن محمد بن جريرالطبري والبغوي وغيرىما، وعنو حفيده أبو الحسن أحمد بن 

ستورًا. وقاؿ ابن فهد: توفي الحسين وإبراىيم بن عمر البرمكي، قاؿ الخطيب: كاف ثقة م
 مستهل القعدة سنة اثنتين وسبعين وثالثمائة.

 )قب( محمد بن عبد اهلل بن حزاـ، عن عبد الرحمن بن جابر، وعنو الدراوردي.
)ش( محمد بن عبد اهلل بن الحسين بن مهراف الصالحاني أبو بكر، عن عبد اهلل بن جعفر بن 

 و المرشد.حباف وعبد اهلل بن محمد بن سناف، وعن
)محيط( محمد بن عبد اهلل بن خالد بن عقيل، عن عمراف بن الحصين، وعنو محمد بن علي 

 بن أرادمر.
 )ش( محمد بن عبد اهلل بن رستة، عن حاتم بن إسماعيل، وعنو أبو الشيخ.

ش( محمد بن عبد اهلل بن الزبير بن درىم األسدي الزبيري موالىم أبو أحمد الكوفي  2)



لثوري وإسرائيل وشريك، وعنو أحمد وأبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن الفرات، الحباؿ، عن ا
وثقو ابن معين والعجلي، وقاؿ: يتشيع. وقاؿ ابن بندار: ما رأيت رجالً أحفظ من أبي أحمد. 

 توفي سنة ثالث ومأتين، عداده في ثقات محدثي الشيعة، احتج بو الجماعة.
بد ربو األنصاري المدني، عن أبيو وجعفر بن عوف وأبي )ـ قب( محمد بن عبد اهلل بن زيد بن ع

مسعود البدري، وعنو ولده عبد اهلل ومحمد بن إبراىيم بن الحارث التميمي، وثقو ابن حباف، 
 واحتج بو مسلم واألربعة.

)ف( محمد بن عبد اهلل بن سابور الرقي، عن سعيد بن مسلم األموي، وعنو ابن ماجة وأبو 
 احتج بو مسلم واألربعة.سالم، وقاؿ: صدوؽ. 
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)كم( محمد بن عبد اهلل بن عبد السالـ بن أبي أيوب القيروني أبو عبد الرحمن، عن أبي عمير 
عيسى بن النحاس وأحمد بن سليماف الرىاوي وغيرىما، وعنو أبو أحمد الحاكم وأبو أحمد بن 

أوؿ شهر جماد سنة إحدى  المقري، قاؿ الذىبي: كاف من الثقات العاملين بالحديث، توفي
 وعشرين وثالثمائة.

 )ط( محمد بن عبد اهلل بن سعيد، عن محمد بن أبي السري، وعنو ابن عدي.
)ش( محمد بن عبد اهلل بن شاذاف أبو بكر الرازي، عن جعفر بن محمد بن علي الرازي، وعنو 

 .أبوعلي بن فضالة، قاؿ السبكي بعد كالـ: وال يضره قوؿ الذىبي: ليس بثقة
)ش( محمد بن عبد اهلل بن سليماف أبو جعفر الحضرمي، عن محمد بن مرزوؽ، وعنو أبو بكر 

 أحمد بن جعفر القطيعي.
 )محيط( محمد بن عبد اهلل بن عبد الغفار، عن أبي الجارود، وعنو محمد بن علي بن خلف.

ن عبد اهلل )ؽ( محمد بن عبد اهلل بن محمد بن الفتح بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن يزيد ب
الشخير، عن أبي القاسم البغوي وأبي بكر بن أبي داود، وعنو علي بن المحسن التنوخي 

والحسن بن علي الجوىري وغيرىما، قاؿ الخطيب: كاف صدوقاً. وقاؿ العتيقي:كاف ثقة أميناً. 
 توفي سنة ثماف وسبعين وثالثمائة.

 البصري، عن ابن وىب وأنس بن )ـ( محمد بن عبد اهلل بن عبد الحكم الفقيو أبو عبد اهلل
عياض والشافعي، وعنو النسائي وابن خزيمة وأبو حاتم، وثقو النسائي وأبو حاتم، توفي سنة 

 ثماف ومأتين، احتج بو النسائي.
)ش( محمد بن عبد اهلل بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي صعصعة المازني أبو عبد الرحمن 



عنو مالك وابن عيينة، وثقو ابن حباف، توفي سنة سبع المدني، عن أبيو وعباد بن تميم، و 
 وثالثين، احتج بو البخاري والنسائي وابن ماجة.

)مح( محمد بن أبي عبد الرحمن بن عبد اهلل بن يزيد المقري المخزومي، عن ابن عيينة، وعنو 
 محمد بن منصور بن يزيد المقري.

(2/435) 

 
 

لهاللي أبو مسعود البصري، عن إسماعيل بن أباف )ش( محمد بن عبد اهلل بن عبيد بن عقيل ا
 وأبي عاصم النبيل، وعنو أبو داود والنسائي وابن ماجة، قاؿ النسائي: ال بأس بو.

)ؿ( محمد بن عبد اهلل بن عثماف الخزاعي أبو عبد اهلل البصري، عن الحمادين، وعنو الذىلي 
 أتين.وأبو داود، وثقو ابن المديني، توفي سنة ثالث وعشرين وم

 محمد بن عبد اهلل بن عبد النور، عن أحمد بن الفضل، وعنو أحمد بن عبد اهلل البزار.
)مح( محمد األرقط بن عبد اهلل بن زين العابدين، عن الباقر والصادؽ، وعنو إبراىيم بن علي 

الرافعي، قيل: وقع بينو وبين الصادؽ شيء فبصق في وجو الصادؽ فدعا عليو فصار أرقط 
كنى أبا عبد اهلل، وكاف محدثاً من أىل المدينة أقطعو السفاح عين سعيد بن خالد وأما الوجو وي

 ولده إسماعيل فإنو خرج مع أبي السرايا.
محمد بن عبد اهلل بن عمرو بن عثماف بن عفاف األموي العثماني أبو عبد اهلل الديباج شقيق عبد 

ردي ويحيى بن سليم، وثقو النسائي حبسو اهلل الكامل، عن أبيو ونافع بن المنكدر، وعنو الدراو 
 الدوانيقي مع أخيو وقتلو سنة خمس وأربعين ومأتين.

)قب( محمد بن عبد اهلل بن عمار األزدي أبو جعفر البغدادي المحرمي نزيل الموصل أحد 
الحفاظ، عن ىشيم وابن عيينة وخلق، وعنو ىشاـ والباغندي والنسائي ووثقو وخلق، توفي سنة 

 ربعين ومائة.اثنتين وأ
)ـ( محمد بن عبد اهلل بن عمير الليثي المكي، عن عطاء وابن أبي مليكة، وعنو النفيلي ومحمد 
بن عبد الوىاب وعدة، قاؿ موالنا: خرج لو المؤيد باهلل، ووثقو.قلت: وضعفو ابن معين وعدة، 

؛ ألنَّو كاف يحـر السنة كلها إذا انصرؼ إلى أىلو ناوي  اً بالحج.وكاف يسمىمحمد المحـر
)ش( محمد بن عبد اهلل بن ماىاف أبو بكر، عن عمراف بن عبد الرحمن، وعنو حسن بن 

 إسحاؽ المعدؿ.
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)ص( محمد بن عبد اهلل بن محمد بن جعيدة بن العباس بن حمزة أبو بكر، يروي صحيفة علي 
سن بن محمد بن بن موسى، عن أبي القاسم عبد اهلل بن أحمد الطائي، وعنو أبو القاسم الح

حبيب وأبو الحسن بن أحمد بن محمد بن ىاروف، وكاف سماعهما عليو سنة سبع وثالثين 
وثالثمائة وكذا قاؿ المنصور باهلل، إالَّ أنَّو قاؿ عن أبي القاسم الحسن بن محمد فقط وذكره في 

 اإلكماؿ، وقاؿ: توفي بمرو سنة ست وأربعين وثالثمائة.
محمد بن صالح التميمي أبو بكر األبهري البغدادي الفقيو )ش( محمد بن عبد اهلل بن 

المالكي، عن أبي عروبة والبغوي وجماعة، وعنو أحمد بن محمد العتيقي، وعبد الصمد بن 
محمد، كاف شيخ المالكية بالعراؽ، قاؿ ابن فهد: عرض عليو القضا فأباه، توفي سنة خمس 

 وستين وثالثمائة.
محمد بن عبيد اهلل، ويقاؿ ابن ىماـ أبو المفضل أو الفضل  )ع ش ؽ( محمد بن عبد اهلل بن

الشيباني الكوفي الحافظ البغدادي سمع مجموع زيد بن علي من محمد بن الحسن النخعي 
قرأه عليو من كتابو وسمع صحيفة زين العابدين، عن أبي عبد اهلل جعفر بن محمد بن جعفر 

ق كثير، وروى عنو المجموع أبو سعد عبد الحسني، وروى عن ابن جرير الطبري والبغوي وخل
الرحمن بن الحسن النيسابوري، والصحيفة محمد بن محمد العكبري، وعنو أيضاً أبو عبد اهلل 
العلوي فأكثر وجماعة منهم الشريفاف إبراىيم والحسن ابنا الحسن بن محمد العلوي الزيدي، 

الدار قطني ووثقو القاضي جعفر  قاؿ الذىبي: كاف حافظاً عارفاً وعض منو كعادتو وكتب عنو
 رحمو اهلل، توفي سنة سبع وثمانين وثالثمائة.
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)ش( محمد بن عبد اهلل بن محمد الضبي النيسابوري الحافظ أبو عبد اهلل الحاكم المعروؼ 
بابن البيع صاحب المستدرؾ، روى عن خالئق عظيمة تزيد على ألفي شيخ وتفقو على أبي 

ري، وعنو أمم منهم البيقهي، وروى عنو كتبو جميعها ما بين سماع وأجازه أبو الوليد النيسابو 
بكر بن خلف وعلي بن الحسن الواحدي وروى عنو أبو يعلى الحافظ، قاؿ األسنوي: كاف 

فقيهاً خافظاً ثقة حجة، إالَّ أنَّو كاف يميل إلى التشيع وأثنى عليو عبد الغفار غاية الثناء، وقاؿ أبو 
نصاري، ىو إماـ ثقة في الحديث رافضي خبيث، عده موالنا صاـر الدين في إسماعيل األ

 الشيعة وأثنى عليو، توفي ثاني صفر سنة خمس وأربعمائة.
)ش( محمد بن عبد اهلل بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب أبو القاسم، عن أبيو، وعنو 

 الصادؽ، وعنو ولده القاسم وجعفر.



 محمد بن العباس أبو بكر، عن إسماعيل الصفار، وعنو السماف.)ف( محمد بن عبد اهلل بن 
)ط( محمد بن عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو جعفر المروزي، ويقاؿ: أحمد بن عبد 

اهلل، عن أبيو كتبو المصنفة كلها، وروى عنو ابن مهدي الطبري، توفي سنة اثنتين وعشرين 
 وثالثمائة.

ن المهاجر الشعيثي أو العقيلي الدمشقي، عن أبيو وخالد بن معداف )مح( محمد بن عبد اهلل ب
والقاسم بن مخيمرة، وعنو وكيع وحجاج بن محمد واألوزاعي، وثقو دحيم وغيره، توفي سنة 

 أربع وخمسين ومائة، احتج بو األربعة.
ة )ـ( محمد بن عبد اهلل بن ميموف اإلسكندراني أبو بكر البغدادي اليشكري، عن ابن عيين

والوليد بن مسلم، وعنو أبو داود والنسائي والطحاوي، قاؿ ابن يونس: ثقة. توفي سنة اثنتين 
 وستين ومائة.
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ش ؽ( محمد بن عبد اهلل بن نمير الهمداني الخارفي أبو عبد الرحمن الكوفي الحافظ أحد  2)
وعنو الشيخاف وأبو  األعالـ، عن أبيو وابن عيينة وخالد بن مخلد وأبوبكر بن عياش وخلق،

داود وابن ماجة وحسن بن سفياف وابن أبي داود، قاؿ النسائي: ثقة مأموف. وقاؿ أبو حاتم: ثقة 
 حجة. وكاف أحمد يعظمو تعظيماً عجيباً، توفي في رمضاف سنة أربع وثالثين ومأتين.

 م.)جا( محمد بن عبد اهلل بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعنو حمزة بن القاس
محمد بن عبد اهلل أبو جعفر اإلسكافي العالم الكبير، أىملو موالنا، لو كتاب في فضل أمير 

 المؤمنين عليو السالـ، عداده في الشيعة.
)ؽ( محمد بن عبد اهلل أبو سلمة األنصاري، عن أبيو عبد اهلل بن جعفر األنصاري وغيره، وعنو 

 ابن ماجة وابن صاعد وآخروف وابن حباف.
 د بن عبد اهلل األزدي، عن معتمر بن سليماف، وعنو عبد اهلل بن موسى األنصاري.)ش( محم

)ط( محمد بن عبد اهلل البلوي، عن عمارة بن زيد ومحمد بن الحسن، وعنو محمد بن جرير 
الطبري ومحمد بن إسماعيل بن مأموف العطار، روى في فضل الوصي فأغاظ الذىبي وغض منو 

 على قاعدتو.
 عبد اهلل األصبهاني، عن أبي عمر بن النحاس وغيره، وعنو الطحاوي.)ـ( محمد بن 

قب( محمد بن عبد اهلل الحضرمي أبو جعفر الكوفي ُمطَّين الحافظ، عن سويد بن سعيد  4)
وعبد اهلل بن الحكم وعيسى بن محمد العلوي وخالئق، وعنو )مح( وأبو القاسم الطبراني وأبو 



 وفي سنة سبع وتسعين ومأتين.زرعة، وثقو الذىبي والطبراني، ت
 )ف( محمد بن عبد اهلل الحمدوني، عن محمد بن داود، وعنو السماف.

)ش( محمد بن عبد اهلل الرازي، ىو محمد بن عبد اهلل بن عبد العزيز بن شاذاف الصوفي 
الواعظ األعرج أبو بكر، عن جعفر التستري وأحمد بن محمد بن عقدة وطائفة، وعنو أحمد 

فضالة وأبو نعيم وأبو حاـز العبدري وأبو عبدالرحمن السلمي طعن فيو الحاكم  بن محمد بن
 وغيره، توفي سنة سبعين وثالثمائة.
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)مح( محمد بن عبد اهلل الكوفي الملقب داىر، عن عمرو بن شمر واألعمش وليث بن أبي 
أبو حاتم ولم يترؾ. قلت: سليم، وعنو ابن عبد اهلل بن حميد، قاؿ الذىبي: لو مناكير تكلم فيو 

 قد تقدـ في حرؼ الداؿ.
)ش( محمد بن عبد اهلل الكوفي أبو الفضل، عن ابن عقدة، وعنو التنوخي، ىو محمد بن عبد 

 اهلل الشيباني تقدـ.
 )ط( محمد بن عبد اهلل بن أبي الدنيا، والصواب: عبد اهلل بن محمد بن أبي الدنيا وقد تقدـ.

 حسني، عن محمد بن عباد، وعنو محمد بن زكريا.)ط( محمد بن عبد اهلل ال
 )ط( محمد بن عبد اهلل المحرمي، عن إسماعيل بن أباف، وعنو عيسى بن إدريس.

 )ط( محمد بن عبد اهلل العروي، عن ابن جدعاف، وعنو الوليد بن مسلم.
 )ـ( محمد بن عبد الّلو بن ثابت، عن عبد العزيز بن محمد، وعنو ابن أبي داود.

ـ محمد بن عبد اهلل الجعفي، عن علي بن الحسين بن عمر بن علي، وعنو أحمد بن  )محيط(
 الماندح.

)ط( محمد بن عبد اهلل، عن عبد الوىاب بن عطاء ومحمد بن الحسن، وعنو أحمد بن محمد 
 السني.

)قب( محمد بن عبد اهلل اآلنسي القاضي، عن الحسن بن سهل الحروي، وعنو محمد بن عبد 
 كذا في اإلكماؿ.  اهلل الجعفي

 )ش( محمد بن عبد اهلل بن أبي يعقوب، عن أبي نعيم، وعنو مهدي بن ميموف.
 )ش( محمد بن عبد اهلل المدني، عن عبد الرحمن بن محمد، وعنو سيف بن عمر.

 )ف( محمد بن عبد اهلل أبو عبد الملك الرقاشي، عن سعيد بن سماؾ، وعنو ولده عبد الملك.
بن غزواف، عن محمد بن عبد اهلل البغوي، وعنو عبد اهلل بن جعفر  )ط( محمد بن عبد اهلل



 الحضرمي، وثقو في اإلكماؿ، وقاؿ في الحافظ: نبيل.
)مح ـ ش( محمد بن عبد اهلل، عن أبي إسحاؽ، وعنو أحمد بن محمد التستري ومحمد بن  

 كثير.
 تي إنشاء اهلل.)ط( محمد بن عبد اهلل المناوي، عن أبي بدر، الصواب بن عبيد اهلل سيأ

 )ف( محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن داود بن سليماف، وعنو السماف.
)ش( محمد بن عبد الحميد بن سيف الرملي، عن أحمد بن يحيى بن خالد، وعنو أبو بكر بن 

 شاذاف.
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)جا( محمد بن عبد الحميد الطبري أبو جعفر، عن علي بن محمد الطبري، وعنو محمد بن 
 سم.القا

 )ـ( محمد بن عبد الحميد العجلي، عن سيف بن عمرو، وعنو محمد بن نسيم الحضرمي.
 )قب( محمد بن عبد ربو، عن شعبة، وعنو إبراىيم بن إسحاؽ الجعفي.

)قب( محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة قاضي المدينة، عن عمتو عمرة واألقرع، وعن 
لنسائي، توفي سنة أربع وعشرين ومائة، احتج بو أبيو، وعنو يحيى بن كثير وشعبة، وثقو ا

 الجماعة.
)مح( محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الجمحي أبو الثور بن مثلثة المكي، عن ابن عباس، 

 وعنو عمرو بن دينار، قاؿ الذىبي: صدوؽ. توفي بعد المائة، احتج بو ابن ماجة.
ن أبي ىريرة، وعنو الحارث بن عبد )ـ( محمد بن عبد الرحمن بن ثوباف العامري المدني، ع

 الرحمن، قاؿ في التقريب: ثقة من الثالثة، وثقو النسائي، احتج بو الجماعة.
)مح ـ( محمد بن عبد الرحمن بن عبيد التيمي موالىم الكوفي، عن السائب بن يزيد وسالم 

بو حاتم وابن وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وعنو المسعودي وإسرائيل وشعبة والسفياناف، ووثقو أ
المديني، وقاؿ: أنكرت عليو أحاديث، ووثقو ابن معين وفي رواية: ليس بو بأس، وقاؿ أبو 

 زرعة: صالح. توفي بعد المائة، احتج بو مسلم واألربعة.
)ط( محمد بن عبد الرحمن بن القاسم التيمي أبو بكر الجدعاني المليكي، عن القاسم وابن 

 بن زكريا، قاؿ أحمد: وأبو زرعة: ال بأس بو. أبي مليكة وابن عمر، وعنو محمد
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( محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى األنصاري أبو عبد الرحمن الكوفي، قاضي 4)نص 
الكوفة أحد األعالـ، عن الشعبي وعطاء ونافع وأبي إسحاؽ والحكم وسالم وخلق، وعنو شعبة 

تذكرة: مناقبو كثيرة وفيو قاؿ أبو يوسف ماولي والسفياناف ووكيع وأبو نعيم وإسرائيل، قاؿ في ال
القضاء أحداً أفقو في دين اهلل وال أقرأ لكتاب اهلل وال أقـو حقاً وال أعف عن األمواؿ من ابن 
أبي ليلى، قاؿ القاسم بن عبد العزيز، ىو ممن اشتهر باألخذ عن زيد بن علي، وكاف صاحب 

لو، توفي سنة ثماف وأربعين ومائة، احتج بو األربعة،  رسالتو وذكر في المقاتل أنَّو من المبايعين
 وعداده في ثقات محدثي الشيعة.

)مح( محمد بن عبد الرحمن بن محمد السلماني، عن أبيو، وعنو أبو مرواف المكي، احتج بو 
 الطبراني في الكبير، وقالوا فيو ضعيف.

لواحد بن غياث، وعنو )ش( محمد بن عبد الرحمن بن موسى بن أبي حرب الصفار، عن عبد ا
 أبو الشيخ وأبو بكر األسفاطي.

)ش( محمد بن عبد الرحمن بن محمد الحويصي أبو الفضل النيسابوري، عن الحسن بن 
 محمد األسفرايني، وعنو المرشد.

)ش( محمد بن عبد الرحمن بن محمد الدرسيسي القاضي، عن أحمد بن عبداف، وعنو 
 المرشد.

بن يزيد بن قيس أبو جعفر الكوفي، عن أبيو وعلقمة واألسود،  )مح ش( محمد بن عبد الرحمن
وعنو سلمة بن كهيل واألعمش ومنصور وطائفة، وثقو ابن معين، وقاؿ أبو زرعة: رفيع القدر، 

 احتج بو األربعة.
 )ط( محمد بن عبدالرحمن األصبهاني، عن يونس بن النعماف، وعنو أحمد بن صبيح.

اوي أبو المنذر البصري، عن ليث وىشاـ وأيوب، وعنو أحمد )ش( محمد بن عبد الرحمن الطف
وابن المثنى وابن المديني وخلق، وثقو ابن المديني، توفي سنة تسع وثمانين ومائة، احتج بو 

 البخاري واألربعة.
)ـ( محمد بن عبد الرحمن بن عبيد القرشي مولى أبي طلحة الكوفي، عن أبي سلمة، وعنو 

 : ثقة من السادسة. احتج بو الستة لكن البخاري في األدب.السفياناف، قاؿ التقريب
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)كم ف ش قب( محمد بن عبد الرحمن بن العباس المخلص أبو طاىر البغدادي الذىبي، عن 
يحيى بن محمد بن صاعد وعبداهلل البغوي وغيرىما، وعنو السماف وأبو محمد عبد اهلل بن 



 قاؿ في التذكرة: توفي سنة ثالث وتسعين وثالثمائة.الحسن، قاؿ في اإلكماؿ: ثقة مأموف، و 
)ط( محمد بن عبد الرحمن أبو الحسن الصفار أو القصار، عن محمد بن حميد، وعنو أبو 

 العباس الحسني.
)ش( محمد بن عبد الرحمن القرشي أبو طاىر المخلص، عن عبد اهلل بن محمد النيسابوري، 

ن األثير المحدث المشهور وأوؿ سماعو سنة اثنا عشرة وعنو أبو القاسم التنوخي وغيره، قاؿ اب
 وثالثمائة، وتوفي سنة ثالث وتسعين وثالثمائة.

 )قب( محمد بن عبد الرحمن الدباغ، عن قيس بن حفص الدارمي، وعنو الحسن بن عليل.
 )محيط( محمد بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن السائب، وعنو عبد الجبار بن أبي البيع.

محمد بن عبد الرحمن المحرزي، عن ابن عيينة وعبدالسالـ بن حرب، وعنو علي بن  )مح ـ(
داود ومحمد بن منصور، قاؿ في تهذيب الكماؿ: محمد بن عبد الرحمن بن يزيد المقري 

يروي عن سفياف بن عيينة، قاؿ في التهذيب: أبو يحيى المكي ثقة من العاشرة، توفي سنة ست 
 وخمسين ومأتين.

د بن عبد الرحمن بن نوفل األسدي أبو األسود المدني، يتيم عروة، عن علي بن )ط ش( محم
الحسين وسليماف بن يسار وعروة، وعنو ابن لهيعة وشعبة وحيوة بن شريح، وثقو النسائي وأبو 

 حاتم، واحتج بو الجماعة، قاؿ الواقدي: مات في آخر سلطاف بني أمية.
لهروي، عن أحمد بن يونس وأحمد، وعنو محمد بن )ط( محمد بن عبد الرحمن أبو عبد اهلل ا

 إسماعيل األحمسي وابن أبي حاتم، توفي سنة إحدى وثالثمائة، ذكره في التذكرة.
 )ط ش( محمد بن عبد الرحمن، عن الشعبي ىو ابن أبي ليلى.

 )ـ( محمد بن أبي عبدالرحمن، عن الحسن بن محمد، وقد تقدـ أنو أحمد.
 العرزمي، عن أبيو، عن جابر، وعنو عباد العرزمي.)ش( محمد بن عبد الرحمن 

 )مح( محمد بن عبد الرحمن، عن جابر، ىو ابن أبي ليلى ولكن ينظر ىل رأى جابراً بواسطة.
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 )ط جا( محمد بن عبد الرحمن السمرقندي، عن أحمد بن لقماف، وعنو علي بن الحسن.
غيره، وعنو بشار بن خليفة ومحمد بن )مح ش( محمد بن عبد الرحيم، عن ابن أبي ليلى و 

منصور والصواب: محمد بن عبيد، عن عبد الرحمن بن أبي سليماف، كما في غير ىذا 
 الموضع.

)قب( محمد بن عبد الرحيم الهروي، عن عبد السالـ بن صالح، وعنو أبو العباس محمد بن 



 يعقوب األصم.
عبد الملك وعبد اهلل بن شبرمة،  )ش( محمد بن عبد السالـ بن محمد السلمي، عن محمد بن

 وعنو محمد بن عبد اهلل العطار وأبو بكر المفيد.
 )مح( محمد بن عبد السالـ، عن المحاربي، وعنو محمد بن مصنور في كتاب الزكاة.

)ش( محمد بن عبد العزيز بن بياف بن عثماف بن داـر النهشلي أبو الحسين الدىاف الكوفي، 
 كالي، وعنو المرشد.عن علي بن عبد الرحمن الن

 )ش( محمد بن عبد العزيز التككي، عن القطيعي، وعنو المرشد.
)ش( محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة اليشكري موالىم أبو عمرو المروزي، عن أبيو وابن 

المبارؾ والطبقة، وعنو األربعة، وثقو النسائي، توفي سنة إحدى وأربعين ومأتين، احتج بو 
 البخاري.

بن عبد العزيز بن محمد بن ربيعة الرواسي أبو خليل الكالبي، عن سفياف بن وكيع،  )ؽ( محمد
 وعنو علي بن محمد القطراني.

محمد بن عبد العزيز الزىري، عن ابن عمر، وعنو عبد العزيز بن عمراف الزىري، قاؿ في مسند 
 الصحابة : ضعيف.

أباف ويحيى الحماني، وعنو محيط( محمد بن عبد العزيز بن الوليد، عن إسماعيل بن  2)
 محمد بن بالؿ الروياني وعلي بن الحسن بن سليماف البجلي.

)ـ جا ف محيط( محمد بن عبد العزيز األصبهاني، عن محمد بن سعيد وعباد، وعنو أبو بكر 
 الدينوري وأبو أحمد العسكري.

سن بن )ط( محمد بن عبد العزيز الدينوري، عن منهاؿ بن بحر وأسد بن روبة، وعنو ح
 إسماعيل الصوفي وأبو بكر الدينوري، وثقو الدارمي وضعفو غيره.

 )ط( محمد بن عبد العزيز، عن إسماعيل بن أباف، وعنو حسن بن سليماف.
 )ش( محمد بن عبد العزيز، عن ابن شهاب، وعنو أخوه عبد اهلل.
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 )ـ( محمد بن عبد العزيز، عن محمد بن جميل، وعنو أبو العباس.
 ( محمد بن عبد العظيم العنبري، عن الربيع حاجب الدوانيقي، وعنو سهل المحرمي.)ش

)ط( محمد بن عبد الكبير بن شعيب بن الحبحاب، عن عمو عبدالسالـ بن شعيب، وعنو ولده 
 عبدالقدوس، احتج بو الطبراني في األوسط.



 )ش( محمد بن عبدالكريم، عن الهيثم بن عدي، وعنو أبو العباس الحسني.
)ف( محمد بن عبدالمخلص البغدادي أبو طاىر، عن محمد بن ىاروف الحضرمي، وعنو 

 السماف.
)ؽ( محمد بن عبد الكريم اليشكري أبو أحمد، عن أحمد بن إبراىيم بن شاذاف، وعنو أبو 

 الغنايم.
)ش( محمد بن عبد الملك بن زنجويو البغدادي أبو بكر، عن عبد الرزاؽ وغيره، وعنو األربعة 

 رىم، وثقو النسائي، توفي سنة ثماف وستين ومأتين.وغي
)ش( محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب األموي موالىم أبو عبد اهلل، عن أبي عوانة ويزيد 

بن زريع وغيرىما، وعنو مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرىم، قاؿ النسائي: ال بأس بو. 
 توفي سنة أربع وأربعين ومأتين.

بن عبد الملك بن محمد أبو بكر القرشي البغدادي، عن علي بن عمر الدار قطني  )ش( محمد
 وغيره، وعنو المرشد وغيره.

)مح( محمد بن عبد الملك بن أيمن، عن ابن المبارؾ وغيره، وعنو ولده أحمد وغيره، قاؿ في 
 التذكرة: الحافظ أبو عبد اهلل، توفي سنة ثالثين وثالثمائة.

 ملك الرقاشي، عن أبيو، وعنو ابن عقدة.)ف( محمد بن عبد ال
 )ش( محمد بن عبد الملك، عن محمد الشعثاف، وعنو زياد بن ىشاـ.

)ش( محمد بن عبد المؤمن بن أحمد المالكي أبو إسحاؽ قاضي أسكاؼ، عن أبيو، وعنو 
 المرشد.

بن )ش( محمد بن عبد الواحد بن جعفر بن محمد الجزري المعروؼ بابن روح الحرة، عن عمر 
 محمد بن حفص الزيات، وعنو المرشد.

)ش( محمد بن عبد الواحد بن الصباغ، أبو طاىر مولى بني ىاشم، عن عمر بن أحمد بن 
 شاىين، وعنو المرشد.
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)ش( محمد عبدوس، عن ابن أبي شيبة وعلي بن الجعد، وعنو الطبراني وطائفة ىو محمد بن 
لسلمي البغدادي السراج، قاؿ في التذكرة: كاف من عبد الجبار بن كامل أبو أحمد عبدوس ا

المعدودين بالحفظ وحسن معرفة الحديث ووثاقتو فيو وضبطو، توفي سنة ثالث وتسعين 
 ومأتين.



)محيط( محمد بن عبد الواحد أبو الحسين، عن حسن بن حسين العرني، وعنو محمد بن 
 سالـ.

الكاتب، عن أبي حسن محمد بن )ش( محمد بن عبد الوىاب بن محمد الشاطر أبو طاىر 
 عمر بن علي الحبلي، وعنو المرشد.

)ش( محمد بن عبد الوىاب بن بطة أبو سعيد األصفهاني، عن أبي بكر محمد بن إبراىيم 
الشحاـ، وعنو أبو ىاشم عبد السالـ بن محمد، قاؿ اإلماـ المهدي: ىو الذي سهل علم 

 مائة.الكالـ، قاؿ في التذكرة: توفي سنة ثالث وثالث
 )ـ( محمد بن عبد الوىاب، عن سوار ومندؿ، وعنو أبو القاسم البغوي.

ش( محمد بن عبيد اهلل بن أبي رافع المدني، عن أبيو وداود وأخيو وغيرىم، وعنو ابنو  2)ىػ 
معمر وعمرو بن ثابت وغيرىما، قاؿ ابن عدي: ىو في عداد شيعة الكوفة، قاؿ موالنا: وثقو 

ي عشر الخمسين والمائة، عداده في ثقات محدثي الشيعة، احتج بو المؤيد باهلل. توفي ف
 الهادي إلى الحق والترمذي، ووثقو ابن حباف والحاكم.

 )ش( محمد بن عبيد اهلل الرافعي، عن أبيو، وعنو ىاروف بن سعد.
محمد بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن علي بن أبي طالب، يلقب 

 كذا في اإلكماؿ، قلت: ذكره موالنا ىكذا.األدرع  
)ط( محمد بن عبيد اهلل بن بكر البغوي، عن سعد بن واقد، وعنو محمد بن عبد اهلل بن 

 غزواف.
)ط( محمد الزاىد بن عبيد اهلل بن أبي علي بن علي بن القاسم بن الحسن بن محمد بن 

ي طالب أبو محمد البلخي، الحسين بن جعفر بن عبداهلل بن علي بن الحسين بن علي بن أب
 عن أبيو، عن جده، وعنو ولده عبيد اهلل بن محمد.

)ش( محمد بن عبيد اهلل بن الفضل أبو بكر، عن محمد بن ىاروف، وعنو حفيده أحمد بن 
 محمد.
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)ط( محمد بن عبيد اهلل بن يزيد البغدادي أبو جعفر بن أبي داود المعروؼ بابن المنادى، عن 
ياث وأبي أسامة وغيرىما، وعنو البخاري وغيره، قاؿ أبو حاتم: صدوؽ. ووثقو عبد حفص بن غ

 اهلل بن أحمد ومحمد بن عبدوس، توفي في رمضاف سنة اثنتين وسبعين ومأتين.
)مح عبد الجبار( محمد بن عبيد اهلل النرسي، عن عبيد اهلل بن موسى، وعنو عبد الرحمن بن 



 حمداف.
في الكامل والمناقب مكبراً بن أبي سليماف الفزاري أبو عبد الرحمن )ؿ( محمد بن عبيد اهلل و 

العرزمي، عن زيد بن علي وعطاء وغيرىما، وعنو شعبة والثوري والعقدي، توفي سنة خمس 
 وخمسين ومائة، تركو ابن المبارؾ، واحتج بو الترمذي وابن ماجة.
حمد بن عبيد اهلل، عن الحكم )ش( محمد بن عبيداهلل، عن خالد بن سلمة ىو العرزمي وكذا م

 بن عتيبة.
ش( محمد بن عبيد بن َمّية أبو عبد اهلل الكوفي، عن األعمش وحكم بن ظهير وحفص بن  2)

غياث وىشيم وخلق، وعنو أحمد وإسحاؽ وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن منصور وخلق  
نة أربع ومأتين أو كثير، وثقو أحمد وابن معين والعجلي وابن سعد، وكاف عثمانياً توفي س

 خمس، احتج بو الجماعة.
)ش( محمد بن عبيد بن حساف الغَُبري، عن أبي عوانة وحماد بن زيد وعدة، وعنو مسلم 

والغريابي وأبو حاتم، وقاؿ: صدوؽ وخلق، وقاؿ أبو داود: حجة، توفي سنة ثماف وثالثوف 
 ومائتين.

ن عبد الملك الحماني وطائفة، )ش( محمد بن عبيد بن عتبة الكندي أبو جعفر الكوفي، ع
 وعنو محمد بن حمزة وابن ماجة وجماعة، وثقو ابن حباف.

( محمد بن عبيد بن محمد بن واقد الكندي المحاربي أبو جعفر النجاشي الكوفي، عن 4)نص 
ابن المبارؾ والحكيم بن ظهير وشريك ومحمد بن ميموف وخلق، وعنو محمد بن جرير 

واألربعة سوا ابن ماجة وثقو ابن حباف، توفي سنة خمس وأربعين والطحاوي ومحمد بن منصور 
 ومأتين، قاؿ موالنا: والذي يظهر لي أنَّو من رجاؿ الشيعة.

 )ط( محمد بن عبيد بن واصل، عن محمد بن يزيد الرفاعي، وعنو محمد بن داود.
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  بن وىيب العري.)ف( محمد بن عبيد اإلماـ العري، عن الفضل بن مختار، وعنو عبد اهلل
 )ط( محمد بن عتبة، عن علي بن ثابت، وعنو أحمد بن يحيى.

)مح ط( محمد بن عثماف بن خالد بن عمرو بن عبد اهلل بن الوليد بن عثماف بن عفاف أبو 
مرواف المدني نزيل مكة، عن محمد بن عبد الرحمن بن محمد وعبد العزيز وجماعة، وعنو ابن 

منصور، ووثقو أبو حاتم وصالح جزره، وقاؿ يروي عن أبيو مناكير، ماجة والفريابي ومحمد بن 
 توفي سنة إحدى وأربعين ومأتين.



)ط( محمد بن عثماف بن سعيد السري أبو بكر القطاف، عن أبي حاتم، وعنو أبو العباس 
 الحسني.

 ( محمد بن عثماف بن سعيد النقاش أبو عبد اهلل، عن الناصر للحق، وعنو األخواف.2)
محمد بن عثماف بن شمعوف المعدؿ الحافظ، عن محمد بن أحمد البزار، وعنو عمر بن  )قب(

 عبد اهلل بن شؤذب.
)ش( محمد بن عثماف بن أبي شيبة أبو جعفر الكوفي الحافظ، عن أبيو وابن المديني وأحمد 

، بن يونس وخلق، وعنو الشافعي والبزار والطبراني، كاف عالماً بصيراً بالحديث، وثقو صالح
وقاؿ ابن عدي: لم أر لو حديثاً منكرًا وىو على ما وصف عبداف ال بأس بو، توفي سنة سبع 

 وتسعين ومأتين.
)قب( محمد بن عثماف بن كرامة العجلي موالىم أبو جعفر الكوفي، عن ابن نمير وعبد اهلل بن 

كاف صاحب موسى، وعنو البخاري واألربعة إالَّ النسائي، وثقو ابن حباف، قاؿ في الكاشف:  
 حديث، توفي سنة ست وخمسين ومأتين.

)جا( محمد بن عثماف بن مخلد، قاؿ: وجدت في كتاب أبي يايونس بن أرقم، وعنو أبو أحمد 
 العسكري.

)ط( محمد بن عثماف التنوحي أبو الجماىير الكرسوسي أبو عبد الرحمن الدمشقي، عن سعيد 
داود وأبو زرعة، قاؿ عثماف الدارمي، وىو  بن عبد العزيز وأيوب بن محمد والطبقة، وعنو أبو

أوثق من أدركنا بدمشق ورأيتهم يقدمونو ويجمعوف على صالحو، وقاؿ أبو زرعة: ىو أثبت من 
 محمد بن بكار، توفي سنة أربع وعشرين ومأتين.

 )ط( محمد بن عثماف الفراء، عن أبي قنبر، وعنو أحمد بن يحيى األودي.
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 اف، عن أحمد بن طارؽ، وعنو أبو عيسى السالياني.)جا( محمد بن عثم
( محمد بن عجالف القرشي أبو عبد اهلل المدني الفقيو الصَّالح العالم الرباني مولى فاطمة 5)

بنت الوليد، عن أبيو وأنس وأبي حاـز وطائفة، وعنو شعبة ومالك والثوري وخلق، وثقو أحمد 
لنفس الزكية فأراد جعفر بن سليماف أف يجلده وابن معين وابن عيينة وأبو حاتم، خرج مع ا

 ويقطع يده، عداده في ثقات محدثي الشيعة، وعده المنصور باهلل في رجاؿ العدؿ والتوحيد.
 )مح( محمد بن أبي عدي، عن حميد، ىو ابن إبراىيم السلمي، تقدـ.

بن عمو سالـ بن روح )ـ( محمد بن ُعَزيز بن عبد اهلل بن زياد العقيلي أبو عبد اهلل األيلي، عن ا



وابن عمو عقيل، وعنو الفريابي وابن ماجة والنسائي وتردد فيو، وقاؿ ابن أبي حاتم: صدوؽ. 
 توفي سنة سبع وستين ومأتين.

)ـ( محمد بن عبد السوس، عن يونس بن أرقم، وعنو حسن بن سفياف، يحتمل أف يكوف 
ثقو ابن حباف، وروى عنو البخاري الشيباني بن عبد اهلل الكوفي ويحتمل أف يكوف السدوسي، و 

 والطبراني في الثالثة.
)مح( محمد بن عقيل بن أبي طالب أبو عبد اهلل، عن أبيو وابن الحنفية، وعنو ابنو عبد اهلل 

 وعيسى بن عبد اهلل بن محمد بن عمر، وثقو ابن حباف، واحتج بو ابن ماجة.
حد األثبات المكثيرين، قاؿ ابن ( محمد بن العلى بن كريب الهمداني الكوفي الحافظ أ4)

عقدة: ظهر لو بالكوفة ثالثمائة ألف حديث، روى عن إسحاؽ بن منصور، وعنو محمد بن 
 منصور، توفي سنة ثماف وأربعوف ومائتين.

 )ش( محمد بن علي بن إبراىيم البيضاوي، عن أحمد بن إبراىيم بن شاذاف، وعنو المرشد.
 والصواب: محمد بن علي بن جعفر كما يأتي.)ـ( محمد بن علي بن أحمد العريضي، 

)ش( محمد بن علي بن أحمد بن الحسين الجوارداني أبو بكر المقري، عن أبي مسلم 
 المقري، وعنو المرشد.

)محيط( محمد بن علي بن أحمد البزار، عن أبي عبد اهلل جعفر بن محمد بن جعفر، وعنو 
 قاضي القضاة عبد الجبار.
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علي بن أحمد بن عبد الخالق أبو العباس البحتري، عن محمد بن علي بن  )ط( محمد بن
 الفضل، وعنو أبو عبد اهلل القاضي.

 )ش( محمد بن علي بن أحمد الرزاز، عن أبي الحسن علي بن عمر السكري، وعنو المرشد.
 )قب( محمد بن علي بن إسماعيل، عن محمد بن بهار، وعنو الحافظ محمد بن المظفر.

د بن علي بن أحمد بن أباف بن الوليد األصفهاني، عن أبي بكر محمد بن علي )ش( محم
 الغزاؿ، وعنو المرشد.

 )ط( محمد بن علي بن بحر، عن أبي أمية، وعنو أحمد بن محمد السني.
)ش( محمد بن علي بن بشر بن سعيد بن يوسف بن باب شاذ أبو طاىر، عن طاىر بن عبد 

 اهلل، وعنو المرشد.
بن علي العريضي، نسبة إلى قرية على أربعة أمياؿ من المدينة بن جعفر الصادؽ )مح( محمد 



أبو عبد اهلل، عن أبيو وأخيو محمد وولد عمو علي بن موسى وحسين بن زيد بن علي، وعنو 
 محمد بن منصور.

 )ؿ( محمد بن علي بن حسن الناقد أبو الحسين، عن أبيو، وعنو السيلقي.
الخفاؼ، عن أبي يعقوب يوسف بن شعيب، وعنو أبو علي  )ـ( محمد بن علي بن الحسن

 العوامي.
)قب( محمد بن علي السبطي، عن محمد بن الحسين الزعفراني، وعنو أحمد بن محمد بن 

 سهل.
قب علوي محيط( محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط الشهيد  5)ىػ الناصر 

لب أبو جعفر المدني، عن أبيو وأبي سعيد وجابر وأبي بن الوصي علي أمير المؤمنين بن أبي طا
الطفيل، وعدة من الصحابة، وعنو أوالده وأخوه زيد وعبد اهلل بن الحسن وخالئق ولد في حياة 
جده سنة تسع وخمسين وفيو روى جابر عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنَّو قاؿ: يا جابر 

مو اسمي يبقر العلم بقراً فإذا رأيتو فأقره مني إنك ستعيش حتى تدرؾ رجاًل من أوالدي اس
السالـ، فلما دخل محمد بن علي على جابر وسألو عن نسبو فأخبره، قاـ إليو فاعتنقو، وقاؿ لو 

جدؾ يقرأ عليك السالـ، توفي سنة أربع عشرة ومائة، وقيل: ثماني عشرة قد جمعت مناقبو 
 وقدره أشهر أف ينبو عليها مجمعاً على جاللتو.
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( محمد بن علي بن أبي طالب أبو القاسم المشهور بابن الحنفية، عن أبيو وعمار وغيرىما، 5)
وعنو بنوه والباقر ومحمد بن عقيل وخلق، كاف كثير العلم شديد الورع والقوة حضر وقعت 

 الجمل وصفين ولو أخبار عجيبة، وكاف الوصي يحبو حباَ شديدًا، وأوصى الحسنين بو وقد كاف
بشر بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم واحلو اسمو وكنيتو وإليو ينتهي سند علم الكالـ، 

 توفي سنة ثمانين وقبره في الطائف وقيل في وفاتو غير ذلك.
)محيط( محمد بن علي أرادمر، عن محمد بن عبد الّلو بن خالد بن عقيل، وعنو علي بن 

 محمد بن مهرويو.
هرور مرد الحللي سبط أبي محمد الصايغ أبو بكر، عن عبد الّلو بن )ش( محمد بن علي بن م

 محمد بن حياف، وعنو المرشد.
)جا( محمد بن علي بن عمراف الجنابي، عن أحمد بن يحيى بن يونس، وعنو أبو أحمد 

 العسكري.



)ش( محمد بن علي بن أصبهيد بن أباف بن الوليد، عن أبي بكر محمد بن علي البزار، وعنو 
 شد.المر 

)ش( محمد بن علي بن الحسين الجورداني أبو بكر المقرئ، عن أبي يعلى الموصلي وغيره، 
 وعنو المرشد.

)محيط( محمد بن علي بن زيد بن علي الزيدي المعروؼ بابن أبي سماع، عن القاضي عبد 
 الجبار بن أحمد، وعنو أبو الحسين علي بن الحسين شياه.

عن أبي الشيخ عبد اهلل بن محمد بن حياف، وعنو  )ش( محمد بن علي بن محمد المؤدب،
 المرشد.

)ش قب( محمد بن علي بن مخلد، عن إسماعيل بن عمرو البجلي، وعنو أحمد بن محمد بن 
 حبيب وغيره.

 )قب( محمد بن علي بن يعمر الكوفي، عن حمداف بن المعافا، وعنو أبو محمد بن السقاء.
إلماـ الهادي عليو السالـ: روى لو المرشد باهلل )ش( محمد بن علي بن زيد الصانع، قاؿ ا

 فأكثر وترجم لو في الجامع الوجيز وقاؿ: توفي سنة إحدى وتسعين ومائتين.
 )ش( محمد بن علي بن زيد، عن أبي العباس أحمد بن إبراىيم الخفاؼ.

)قب( محمد بن علي المعروؼ بابن الراسي الشافعي الواسطي، عن أبي القاسم عبد اهلل بن 
 تميمم القاضي، وعنو ابن المغازلي.
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)ش ؽ قب محيط( محمد بن علي بن الحسن بن علي بن الحسين بن عبد الرحمن بن القاسم 
بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب أبو عبد اهلل العلوي الكوفي الثقة العالم 

 الحسني ومحمد بن محمد بن الفقيو مسند الكوفة، عن محمد بن محمد بن محمد بن عبد اهلل
عيسى العلوي، وعلي بن الحسن بن يحيى العلوي وخالئق، وروى مصنفات محمد بن منصور، 
عن عدة، وروى عن أبيو أيضاً. وقد ذكر مشائخو في أوؿ كتابو الجامع الكافي، وعنو أحمد بن 

سعيد بن وىب عبد اهلل العلوي وأبو الغنائم ومحمد بن محمد بن حمزة وأحمد ومحمد ابنا 
والمرشد باهلل وابن المغازلي، قاؿ الذىبي وآخر من روى عنو باإلجازة عمر بن إبراىيم العلوي 
في سنة أربعين وأربعمائة، وفيها توفي، وقاؿ: ما رأيت من كاف يفهم فقو الحديث مثلو، وكاف 

ة خمس حافظاً أخرج عنو الحافظ الصوري وأفاد عنو وكاف يفتخر بو. توفي رحمو اهلل سن
وأربعين وأربعمائة. قلت: ولو كتاب التأذين بحي على خير العمل وقد ذكرنا رجاؿ إسناده في 



 ىذا التأليف.
ش( محمد بن علي بن الحسن الصباغ، ويقاؿ أبو بكر الصواؼ البغدادي، عن عمارة بن  2)

توفي قريباً  رجاء وغيره، وعنو أبو العباس الحسني، قاؿ ابن حميد، وقد ترجم لو الذىبي: ووثقو
 من الثالث المائة.

)مح ش( محمد بن علي بن الحسين بن زيد بن زين العابدين، عن علي بن جعفر بن محمد بن 
 علي بن موسى الرضى وزيد بن الحسن، وعنو )مح( وجعفر بن محمد بن جعفر.

)ـ( محمد بن علي بن الحسين بن أبي الحديد الصدفي المصري، عن يونس بن عبداألعلى، 
 و أبو سعيد األبهري.وعن

)علوي( محمد بن علي بن الحسين بن أبي الجراح القطراني، عن محمد بن عبد العزيز، وعنو 
 أبو عبد اهلل العلوي.

)ش محيط( محمد بن علي بن الحكم، عن محمد بن عباد أو عمار، وعنو أبو عبد الّلو 
 العلوي.

 ى، وعنو محمد بن خلف.)ش( محمد بن علي بن حمزة العلوي، عن عبد الصمد بن موس
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)ط( محمد بن علي الخطاب أبو بكر التكريتي، عن عبد الرحمن بن محمد بن منصور، وعنو 
 ابن عدي.
قب علوي محيط( محمد بن علي بن خلف العطار أبو عبد اهلل البغدادي، عن  5)الناصر 

م، وعنو الناصر عيسى بن الحسين بن زيد بن علي والحسن بن صالح وحسين األشقر وغيرى
للحق و )مح( وجعفر بن محمد بن الحسين، وثقو الناصر صلوات اهلل عليو، قاؿ موالنا: 

 والمؤيد باهلل وناىيك بهما وال إلتفات إلى قوؿ غيرىما، توفي في حدود الثالث المائة.
)ـ( محمد بن علي بن داود أبو بكر البغدذي نزيل مصر بن أخت غزاؿ، عن عاصم النبيل 

وعنو الطحاوي وغيره، قاؿ ابن سعد: كاف يحفظ الحديث ويفهم، ووثقو في التذكرة،  وعدة،
 توفي سنة أربع وستين ومأتين، قاؿ موالنا: خرج لو المؤيد باهلل ووثقو.

)ط( محمد بن علي بن دحيم ويقاؿ ابن صخر الشيباني، عن أبي غرزة، وعنو بو العباس 
 الحسني.

 ي، عن محمد بن العباس، وعنو أبو أحمد العسكري.)جا( محمد بن علي بن داىر الراز 
 ( محمد بن علي بن زىير القرشي، عن سعيد بن سليماف، وعنو أحمد بن سعيد المقرئ.2)



 محمد بن علي بن سليماف الحافظ أبو العباس، عن أبي زرعة الرازي، وعنو أحمد بن عبد اهلل.
 عنو علي بن حفص.)ش( محمد بن علي بن سفياف اليماني، عن عبد الرزاؽ، و 

 ( محمد بن علي روشاف، عن أبي حاتم، وعنو أبو العباس الحسني.2)
 )ش( محمد بن علي بن شعيب السمسار، عن حسن بن بشير، وعنو الطبراني.

)ط ش( محمد بن علي بن عبد اهلل بن العباس بن عبد المطلب أبو األمالؾ، عن أبيو وابن 
ثابت، توفي في حبس بني أمية سنة خمس وعشرين جبير، وعنو ابناه وىشاـ وحبيب بن أبي 

 ومائة، احتج بو مسلم واألربعة.
 )ط( محمد بن علي بن عبد اهلل بن غيالف، عن أبيو، وعنو الزىري.

 محمد بن علي بن عفاف، عن عبيد اهلل بن موسى، وعنو الحسين بن محمد الزعفراني.
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أبو طالب البغدادي، عن عثماف بن عمر  )ش( محمد بن علي بن الفتح الحربي العشايري
والدار قطني والطبقة، وعنو المرشد وابن المغازلي كتابة، قاؿ ابن فهد: كاف فقيهاً خيرًا، وقاؿ 

 الخطيب: كتبت عنو وكاف ثقة صالحاً مات سنة إحدى وخمسين وأربعمائة.
محمد بن علي )ط( محمد بن علي بن الفضل المديني، عن قاسم بن سعيد بن المسيب، وعنو 

 بن أحمد بن عبدالخالق.
)قب( محمد بن علي بن الفضل القصباني أبو طالب األطروش األبهري، عن محمد بن أحمد 

 األنماطي، وعنو المرشد.
)ش( محمد بن علي بن محمد أبو أحمد المؤذف المعروؼ بالمكفوؼ األصبهاني، عن عبد اهلل 

 بن محمد بن حياف، وعنو المرشد.
علي بن محمد الخطيب أبو الحسين األطروش، عن عبيد اهلل بن محمد بن )ؽ( محمد بن 

 حباف، وعنو أبو الغنائم.
 )ـ( محمد بن علي بن محمد بن محرز، عن يعقوب بن إبراىيم، وعنو الطحاوي.

)ش( محمد بن علي بن محمد بن يوسف بن يعقوب المعروؼ بابن العالؼ أبو طاىر المقري 
 عي ومحمد بن أحمد بن خيثم، وعنو المرشد.الواعظ، عن أبي بكر القطي

)ش( محمد بن علي بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد بن الحسين الجودرامي المقري، 
 عن أبي مسلم عبد الرحمن بن سهل، وعنو المرشد.

)قب( محمد بن علي بن محمد البيع البغدادي أبو طاىر، عن أحمد بن محمد الكاتب وغيره، 



 حمد العرضي أبو أحمد.وعنو عبيداهلل بن م
)قب( محمد بن علي بن محمد التمار الواسطي أبو البركات، عن أبي الحسن علي بن محمد 

 العسقالني، وعنو ابن المغازلي.
)ش( محمد بن علي بن موسى الرضى أبو جعفر يروي مسند أبيو، وعنو ولده علي وعبد العظيم 

ئمة اإلثنى عشر، وقد كاف المأموف زوجو ابنتو بن عبد اهلل وجعفر بن ىاروف بن زياد، ىو أحد األ
 ونوه بذكره، توفي سنة عشرين ومائتين.

)ش( محمد بن علي المهدي العطار الكوفي، عن محمد بن حماد بن زيد، وعنو عبد اهلل بن 
 محمد بن يعقوب.
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عبد اهلل محمد بن علي بن ميموف الكوفي أبو الغنائم المقري ويلقب بابن النرسي، عن أبي 
محمد بن علي العلوي وأبي طاىر محمد بن العطار ومحمد بن أحمد بن حاـز وخالئق من 

العراؽ والحجاز والشاـ، وعنو نصر المقري والحميدي والسيلقي والحسن بن علي بن مالعب 
األسدي وخلق كثير، قاؿ في التذكرة: اإلماـ الحافظ محدث الكوفة ووصفو عبد الوىاب 

ظ واإلتقاف، وقاؿ ابن ناصر: كاف حافظاً ثقة متقناً، وكاف أبو عامر العبدي يثني األنماطي بالحف
عليو. توفي سنة عشر وخمسمائة، لو األربعوف الفقهية رواىا أئمتنا من طريق القاضي جعفر، عن 

 الحسن بن علي بن مالعب، عنو وىو المراد أينما قلنا النرسي أو أبو الغنائم.
 م....)ش( محمد بن علي بن ميث

)ش( محمد بن علي البصري، عن محمد بن علي بن بشر بن سعيد بن يوسف بابشاذ البصري، 
 وعنو المرشد.

 )مح( محمد بن علي الجعفي أبو الحسين، عن الصادؽ، وعنو عبد الرحيم.
 )ؿ( محمد بن علي الصليحي أبو الحسن الواسطي، عن محمد بن زكريا، وعنو السيلقي.

كي أبو أحمد، عن علي بن موسى القمي وغيره، وعنو أبو طالب وىو )ط( محمد بن علي العبد 
رأس في علم الكالـ حتى قاؿ أبو القاسم: ما رأيت رجالً أعرؼ بدقيق الكالـ وجليلو منو، 

 وقاؿ في الملل فيقاؿ خلط في اإلمامة وتنقل من قوؿ إلى قوؿ.
براني، قاؿ في التذكرة: )ش( محمد بن علي بن زيد الصانع، عن محمد بن معاوية، وعنو الط

 محدث مكة، توفي سنة تسعين وثالثمائة.
 محمد بن علي الشقيقي، عن إبراىيم بن األشعث، وعنو الطبراني.



)قب( محمد بن علي الصيرفي المصري، عن نصر بن علي الجهضمي، وعنو أبو عبد اهلل بن 
 محمد السقاء.

بن األغلب، وعنو مطهر بن محمد )قب( محمد بن علي الغزاؿ أبو بكر، عن أبي بكر محمد 
 الخطيب.

 )ط( محمد بن علي القزويني، عن علي بن إبراىيم القطاف، وعنو أبو طالب.
 )ش( محمد بن علي المروزي، عن عاصم بن علي، وعنو أبو الشيخ.
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)ط جا( محمد بن علي بن ىاشم، عن ابن أبي الدنيا، وعنو علي بن مهدي الطبري، والظاىر 
 بن علي بن ىاشم بن البريد الشيعي المعروؼ.أنو ا

)محيط( محمد بن علي الوشا راوي منسك زيد، عن أبي الحسن محمد بن جعفر، وعنو أبو 
 عبد الّلو العلوي.

 )جا( محمد بن علي الجنابي، عن أحمد بن يحيى بن يونس، وعنو حسن بن عبداهلل.
لمة وأبو عبيد وأبو الوقاص العامري، )ط ش( محمد بن عمار بن ياسر، عن أبيو، وعنو ابناه س

 وثقو ابن حباف، واحتج بو أبو داود.
)علوي محيط ؽ( محمد بن عمار العطار، عن سليماف بن محمد الجزار، وعنو زيد بن أبي 

 حاجب وغيره.
 )ش( محمد بن عمار الموصلي، عن يحيى بن اليماف، وعنو البغوي.

بي صالح، وعنو سعيد بن منصور وعبد اهلل بن )ش( محمد بن عمارا المؤذف، عن أبيو، وعن أ
سعد المؤذف، قاؿ ابن معين: لم يكن بو بأس. وقاؿ ابن المديني: ثقة. وقاؿ أبو حاتم: شيخ 

 ليس بو بأس. وقاؿ أحمد: ما أرى بو بأساً. وذكره ابن حباف في الثقات، احتج بو الترمذي.
 وعنو أبو العباس الحسني. )ط محيط( محمد بن أبي عمار المقري، عن محمد بن خلف،

)ط( محمد بن عمارة القرشي، عن مسلم بن خالد وأحمد عمراف، وعنو علي بن حرب وأحمد 
 بن يحيى األودي.

)ش( محمد بن عمر بن أحمد بن بهتة أبو الحسن، عن المحاملي ونظرائو، وعنو أحمد بن 
 محمد العتيقي وجماعة كثير، قالو في اإلكماؿ.

 ن بشير العسقالني، عن أبيو، وعنو إبراىيم بن عبدالسالـ.)قب( محمد بن عمر ب
)ؽ( محمد بن عمر بن حباف الحمصي، عن عقبة بن الوليد، وعنو إبراىيم بن فيروز، ذكره في 



 التذكرة، توفي سنة سبع وخمسين ومأتين.
 )ش( محمد بن عمر بن خالد الحرابي أبو بكر، عن أبيو، وعنو الطبراني وأبو حفص الزيات.

( محمد بن عمر أخو رستة، عن أحمد بن عبد اهلل الحذاء، وعنو عبد اهلل بن سليماف بن )ش
 األشعث.

)ش( محمد بن عمر بن أبي سلمة، عن أبيو، عن جده، وعنو ولده عبد الرحمن والصواب 
 محمد بن عمرو بفتح العين، احتج بو النسائي.
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يني أبو الحسن، عن أبي األحوص محفوظ )ش( محمد بن عمر بن عبد اهلل بن زاذاف القزو 
 القاضي وغيره، وعنو المرشد.

)محيط( محمد بن عمر بن علي بن عمر بن أبي طالب، ىكذا في المحيط، عن جعفر بن 
 محمد العبادي، وعنو صالح بن أبي األسود.

علوي( محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب أبو عبد اهلل المدني أحد األشرؼ، عن أبيو  5)
بن الحنفية وعلي بن الحسين وعبيد اهلل بن أبي رافع، وعنو بنوه عبيد اهلل وعبد اهلل وُعَمر وا

وابن جريح والثوري ويحيى بن أيوب وأبو خالد عمرو بن خالد وجماعة، وثقو ابن حباف، قاؿ 
في الميزاف: ما علمت بو بأساً وال رأيت لهم في كالماً، وقاؿ ابن القطاف حديثو حسن، قاؿ 

 نا: وثقو المؤيد باهلل. توفي في عشر الخمسين والمائة، احتج بو األربعة.موال
)محيط( محمد بن عمر الحافظ أبو بكر القاضي، عن محمد بن إبراىيم بن زياد، وعنو القاضي 

 عبد الجبار.
)جا ش( محمد بن عمر بن محمد بن سليم أبو سالم التميمي البغدادي أبو بكر الجعابي 

بن الحسن بن سماعة ويوسف بن يعقوب ومحمد بن يحيى المروزي  الحافظ، عن محمد
وطبقتهم، وعنو الدار قطني وابن شاىين وأبو عبد اهلل الحاكم وأبو نعيم الحافظ، روى أبو 

القاسم التنوخي عن أبيو ما شاىدنا أحفظ من أبي بكر بن الجعابي لم يبق في زمانو من يتقدمو 
الشيعة، وقد نالوا منو كغيره، توفي سنة خمس وخمسين في الدنيا، عداده في ثقات محدثي 

 وثالثمائة.
)ط( محمد بن عمر بن محمد أبو بكر الدينوري وقيل: محمد بن َعْمرو أبو منصور، عن حماد 

 بن زيد وأحمد بن محمد السني وغيرىما، وعنو أبو الحسين البروجردي وأبو طالب.
، عن أبيو ومحمد بن عدي، وعنو األربعة )ش( محمد بن عمر بن علي المقدمي أبو عبد اهلل



 وابن جرير الطبري وابن خزيمة وخلق، وثقو النسائي وابن حباف، وقاؿ أبو حاتم: صدوؽ.
)ش( محمد بن عمر بن كرب، عن يحيى بن راشد ومحمد بن زياد المكي، وعنو محمد بن 

 منصور وعبد اهلل بن محمد األيادي.
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ؾ المازني الرازي، عن يحيى بن راشد، وعنو )مح( وعبد اهلل بن ( محمد بن عمر بن مدر 2)
 محمد األيادي.

)ط ش( محمد بن عمر بن واقد األسلمي موالىم المعروؼ بالواقدي المدني صاحب 
التصانيف، عن ابن عجالف ومالك وابن جريج والطبقة، وعنو الشافعي والرمادي والحارث بن 

لناس فيو، قاؿ الذىبي: استقر اإلجماع على وىن محمد بن أبي أسامة وطائفة، اختلف ا
الواقدي، قلت: ىذه مجازفة. قاؿ مصعب الزبيري واهلل ما رأينا مثل الواقدي قط. وقاؿ 

الدراوردي: ىو أمير المؤمنين في الحديث، وقاؿ محمد بن إسحاؽ الصنعاني واهلل لو ال أنَّو 
و يزيد بن ىاروف وأبو عبيد، وقاؿ عندي ثقة ما حدثت عنو، وقاؿ مصعب: ثقة مأموف. ووثق

إبراىيم الحربي من قاؿ أف مسائل مالك وابن أبي ذئب تؤخذ من أوثق من الواقدي فال تصدقو. 
 توفي سنة سبع ومأتين وقد أثنى عليو غير واحد واعتمد عليو.

ش( محمد بن عمر بن الوليد الكندي أبو جعفر الكوفي، عن يحيى بن آدـ ووكيع  2)
نو الترمذي وابن ماجة ومحمد بن منصور، قاؿ النسائي ال بأس بو. وقاؿ الذىبي: وغيرىما، وع

 صدوؽ. وثقو ابن حباف، توفي سنة ست وخمسين ومأتين.

 )ط( محمد بن عمر بن العلى، عن ىدبة، وعنو ابن عدي.
 )ط( محمد بن عمر العالؼ، عن أحمد بن حرب، وعنو مكحوؿ بن الفضل.

 عن أبي بكر الكبير وعباد بن صهيب، وعنو محمد بن منصور.)ف( محمد بن عمر المازني، 
)ـ ؽ( محمد بن عمرو بن حـز بن زيد األنصاري، عن أبيو وعمر، وعنو ابنو أبو بكر وعمر بن  

 كثير، وثقو النسائي وابن سعد، قتل يـو الحرة سنة ثالث وستين.
بر وجماعة، وعنو )ـ( محمد بن عمرو بن الحسن بن علي بن أبي طالب، عن ابن عباس وجا

سعد بن إبراىيم ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وطائفة، وثقو أبو زرعة والنسائي، احتج بو 
 الشيخاف وأبو داود والنسائي.

)ط( محمد بن عمرو بن حلحلة، عن عطاء بن يسار ومحمد بن كعب وغيرىما، وعنو يزيد بن 
 حتج بو الشيخاف وأبو داود والنسائي.أبي حبيب ومالك وخلق، وثقو ابن حباف وأبو حاتم وا
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)ؽ( محمد بن عمرو بن حناف الكلبي أبو عبد الّلو الحمصي، عن محمد بن جبير، وعنو 
 النسائي وابن صاعد والمحاملي، وثقو الخطيب، توفي سنة سبع وخمسين ومأتين.

نو عبد اهلل بن )ف( محمد بن عمرو بن سليماف بن أبي مذعور، عن عبد اهلل بن إدريس، وع
 أحمد البزار.

)علوي( محمد بن عمرو بن عثماف، عن محمد بن سناف، وعنو ابن عقدة الحافظ وذكره في 
 اإلكماؿ.

)ـ ش( محمد بن عمرو بن عطاء القرشي العامري أبو عبد اهلل المدني، عن ابن حميد وابن 
سيار وطائفة، وثقو أبو عباس وعائشة وطائفة، وعنو ابن عجالف ويزيد بن أبي حبيب وأيوب بن 

 حاتم وابن سعد، مات بعد عشرين ومائة، احتج بو الجماعة.
( محمد بن عمرو بن علقمة الليثي أبو عبد اهلل المدني، عن أبيو وأبي سلمة وأبي أسامة 4)

وآخرين، وعنو شعبة ومالك والسفياناف وخلق، وثقو ابن معين والنسائي وابن حباف، وقاؿ 
س. وقاؿ ابن عدي: أرجو أنَّو ال بأس بو. احتج بو الجماعة، توفي سنة النسائي: ليس بو بأ

 خمس أو أربع وأربعين ومائة.
)ش( محمد بن عمرو بن معين والصواب: محمد بن عمرو بن عطاء القرشي العامري، عن ابن 
عباس، وعنو موسى بن عبيدة، وثقو ابن سعد وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي، توفي في حدود 

 رين والمائة، احتج بو الجماعة.العش
)ش( محمد بن عمرو بن موسى أبو جعفر العقيلي، عن عبيد بن محمد الكوا، وعنو أبو بكر 

المفيد، قاؿ في التذكرة: كاف جليل القدر عظيم الخطر حافظاً، توفي سنة اثنتين وعشرين 
 وثالثمائة ولو ترجمة طويلة.

ار أبي جعفر البغدادي، عن عباس الدوري )ط ش ف قب( محمد بن عمرو بن البختري الزر 
 وأحمد بن مالعب، وعنو عبد اهلل بن مهدي القاضي.

 )ط( محمد بن عمرو، عن أبي أسامة، وعنو محمد بن سهل، الظاىر أنَّو ابن حلحلة.
)ـ( محمد بن عمرو بن يونس السوسي الثعلبي، عن يحيى بن عيسى، وعنو الطحاوي، عداده 

ي:كاف بمصر يذىب إلى الرفض ، قاؿ موالنا:خرج لو المؤيد باهلل، في الشيعة، قاؿ العقيل
 ووثقو.
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 )ش( محمد بن عمرو، عن سعد بن سعيد، وعنو حماد بن سلمة، أىملو موالنا.
 )ف( محمد بن عمرو، عن أحمد بن مالعب، وعنو أبو بكر شيخ السماف.

 )ـ( محمد بن عمرو، عن غزرة، وعنو نباتة.
 عمرو، عن معاوية بن ىشاـ، وعنو محمد بن علي بن خلف.)ـ( محمد بن 

 )ف( محمد بن عمرو، عن محمد بن إبراىيم، وعنو ابن إدريس.
 محمد بن عمرو، عن عباد الكلبي، وعنو جندؿ بن والق.

 )ط( محمد بن عمرو التستري، عن الحارث بن محمد التميمي، وعنو أبو أحمد العسكري.
الدشكي أبو بشر الرازي، عن محمد بن عبد العزيز، وعنو علي  )ـ( محمد بن عمراف بن الجنيد

 بن أحمد المقري.
)ـ كم( محمد بن عمراف بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أبو عبد الرحمن الكوفي، عن 

أبيو، عن جده وشريك، وعنو محمد بن فضيل والعباس بن محمد الدوري، وثقو ابن حباف 
 احتج بو الترمذي. وغيره، وقاؿ أبو حاتم: صدوؽ.

)ط( محمد بن عمراف بن مدرؾ بن أبي سليماف البغدادي الرازي البختري أبوجعفر، عن محمد 
بن عبيد اهلل المنادي، وعنو محمد بن عبد اهلل القاضي، كاف محدث بغداد، توفي سنة إحدى 

 وخمسين ومأتين، ترجم لو في اإلكماؿ.
بن راشد، وعنو محمد بن منصور المرادي، كاف )أئمتنا( محمد بن عمراف المازني، عن يحيى 

 من خلص الزيدية ومسلسلي مذىب العترة الزكية، أىملو موالنا.
)ش( محمد بن عمراف أبو عبد اهلل المرزباني الكاتب األصبهاني، عن البغوي وعمرو بن بياف 

تزاؿ وطبقتهما، وعنو أحمد بن علي التوزي وحسن الجوىري، قاؿ العقيقي: كاف مذىبو اإلع
 وكاف ثقة. وقاؿ الخطيب: ليس بكذاب. توفي سنة خمس وثالثين وثالثمائة.

 )ط( محمد بن أبي العواـ، عن أبيو، وعنو الصولي.
)مح ط ؽ( محمد بن أبي عمير، عن محمد بن زيد ويونس بن يعقوب وغيرىما، وعنو أحمد بن 

 محمد القمي وجماعة.
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ائي الحافظ الحمصي أبو جعفر، عن كثير بن خالد )ش مح في الذكر( محمد بن عوؼ الط
وخلق، وعنو أبو داود ويزيد بن زكريا وغيرىما، قاؿ أبو حاتم: صدوؽ. ووثقو النسائي، احتج بو 



 أبو داود، توفي سنة اثنتين وسبعين ومأتين.
 )قب( محمد بن عيسى بن ىشاـ الناشري، عن إسحاؽ بن يزيد، وعنو محمد بن محمود.

بن العلى أبو كريب الهمداني الكوفي، عن ىشيم وابن المبارؾ وابن عيينة  ( محمد4)نص 
ويحيى بن آدـ وحسين الجعفي وخلق، وعنو الستة ومحمد بن منصور وطائفة، قاؿ النسائي: ال 

 بأس بو. وفي موضع ثقة. وقاؿ أبو حاتم: صدوؽ. توفي سنة ثماف وأربعين ومأتين.
عن حسين بن قاسم الفالس، وعنو أبو العباس الحسني، )ـ( محمد بن عيسى العلوي أبو زيد، 

 والصواب: عيسى بن محمد أبو زيد العلوي.
)ط ج( محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الضحاؾ السلمي أبو عيسى الترمذي صاحب 
الجامع والتفسير، عن خلق منهم قتيبة وأبي مصعب، وعنو مكحوؿ بن الفضل وحسين بن 

و أثنى عليو جماعة، وكاف زاىداً ورعاً، بكى حتى عمي، توفي يوسف وخلق مجمع على جاللت
 سنة تسع وسبعين ومأتين.

)ط( محمد بن عيسى بن حباف المدايني، عن ابن عيينة ومحمد بن الفضل وغيرىما، وعنو 
 أبوعمر وعثماف الدقاؽ، وثقو البرقاني، قاؿ في التذكرة: توفي سنة أربع وسبعين ومأتين.

ن أبي شيبة، عن إبراىيم بن محمد بن ميموف، وعنو محمد بن علي بن )ط( محمد بن عيسى ب
 ىاشم.

)ط ش( محمد بن عيسى الواسطي أبو بكر النحوي، عن يحيى بن عبد الحميد، وعنو عبد 
 العزيز بن إسحاؽ.

 )جا( محمد بن عيسى المقري، عن عبد الرحمن بن مقاتل، وعنو عبد اهلل بن أحمد.
يح البغدادي أبو جعفر بن الطباع، عن ىشيم ومالك وأبي )ط ش( محمد بن عيسى بن نج

غساف وغيرىم، وعنو أبو داود والدارمي وطارؽ بن عمرو، قاؿ أبو حاتم: ثقة مأموف. وقاؿ في 
 الكاشف: كاف حافظاً مكثرًا. توفي سنة أربع وعشرين ومأتين، احتج بو األربعة إالَّ الترمذي.

(2/461) 

 
 

ب أبو جعفر الحافظ الملقب تمتاـ البصري التمار نزيل بغداد ش( محمد بن غالب بن حر  2)
الضبي، عن عفاف وأبي نعيم وطبقتهما، وعنو أبو سهل القطاف وأبو بكر الشافعي وخلق، قاؿ 

 الدار قطني: ثقة محمود ثقة مأموف إالَّ أنَّو يخطئ. توفي سنة ثالث وثمانين ومأتين.
شريف أبو كريب الهمداني، ىو محمد بن العلى )مح( محمد بن الغزاؿ الهمداني ورواية ال

 المتقدـ.



 )علوي( محمد بن غزاؿ، عن علي بن أحمد الحسني أبو القاسم، وعنو أبو عبد الّلو العلوي.
)ش جا( محمد بن غساف بن جبلة، عن محمد بن الوليد وعنو أبو حفص الزيات وأبو أحمد 

 العسكري.
 نو محمد بن حسين الحسناتي.)قب( محمد بن غياث، عن عتبة بن خالد، وع

)مح( محمد بن الفرات أبو علي التميمي الكوفي، عن زين العابدين وولده زيد والصادؽ وأبي 
إسحاؽ، وعنو سباب ومحمد بن منصور وإبراىيم بن يحيى الثوري، قاؿ أبو حاتم: الذي يظهر 

بد العزيز: روى عن زيد لي أنَّو من شيعة الكوفة، وقاؿ أبو زرعة: ثقة ضعيف. وقاؿ القاسم بن ع
بن علي، وكاف محدثاً فاضالً وتكلم عليو أحمد وغيره، قلت: ىو أحد رجاؿ الزيدية ومحدثيهم 

 وال التفات إلى ما قيل فيو، احتج بو ابن ماجة.
)ـ( محمد بن الفرج بن محمود البغدادي أبو بكر األزرؽ، عن حجاج بن محمد ويحيى بن 

، قاؿ الذىبي: صدوؽ. وقاؿ الخطيب: أما أحاديثو فصحاح وأما غيالف، وعنو أبو بكر الدينوري
 روايتو فمستقيمة. توفي سنة اثنتين وثمانين ومأتين.

)ش( محمد بن الفرحاف بن روبة الدوري أبو الطيب، عن عبد اهلل بن سهل، وعنو حسن بن 
 محمد المقري تكلم عليو الخطيب.

حكاـ، عن المرتضى، وعنو الحسن بن أحمد )األئمة( محمد بن أبي الفتح بن يوسف، روى األ
الظهري وسمع من جعفر بن محمد بن سليماف في الحديث، قاؿ القاضي أحمد: كاف عالمة 
خطير وإماـ كبير من أعمدت الزيدية وأساطين الشريعة المحمدية، لم يؤثر عنو إالَّ الصالحات 

 اىػ. وقد أثنى عليو غيره.
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ساف الخلقاني، عن أحمد بن يحيى بن الحارث، وعنو محمد بن )ش( محمد بن الفضل بن ح
 عبداهلل الشيباني.

( محمد بن الفضل بن عطية المروزي الخراساني أو الكوفي نزيل بخارى، عن أبيو وزياد بن 3)
عالقة والقاسم بن محمد، وعنو عباد بن يعقوب ويحيى بن يحيى ومحمد بن عيسى بن حباف 

كذب، ويقاؿ: حج بضعاً وثالثين حجة، وروى لو السّيداف والمرادي، المدائني رماه جماعة بال
 توفي سنة ثمانين ومائة، احتج بو الترمذي وابن ماجة.

)محيط( محمد بن الفضل بن حاتم النجاد، عن إسحاؽ بن راىوية، وعنو محمد بن جعفر 
 الحداد.



، عن  الحمادين ومحمد بن )ش( محمد بن الفضل السدوسي أبو النعماف البصري الملقب بعاـر
راشد وخلق، وعنو البخاري والذىلي وأبو زرعة، وثقو الدار قطني. وقاؿ بعضهم: تغير بآخر 

 عمره. توفي سنة أربع وعشرين ومأتين. احتج بو الجماعة.
)مح( محمد بن الفضل الخراساني، عن أبيو وزيد العمي، وعنو جبارة بن المغلس، ىو المروزي 

 تقدـ.
 ضل السقطي، عن سعيد بن سليماف، وعنو الطبراني.)ش( محمد بن الف

 محمد بن الفضل المعتمد أبو الفتوح، عن القاضي ىجيم الروياني، وعنو محمد بن حيوة.
 )ط( محمد بن الفضل الصفدي، عن محمد بن الخليل، وعنو محمد بن الحسن السلمي.

تسع وأربعين  محمد بن الفض الصاعدي الفزاري، روى عن سعيد بن محمد البحتري سنة
 وأربعمائة، قاؿ في تاريخ قزوين أخبرنا عنو غير واحد.

 )قب( محمد بن الفضل بن يوسف بن جعفر الهمداني، عن محمد بن منصور، وعنو ابن عدي.
 )جا( محمد بن الفضل، عن إسحاؽ بن بشير، وعنو إبراىيم بن محمد.

عن جده، وعنو أبو محمد )كم( محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاؽ بن خزيمة أبو طاىر، 
عبد اهلل بن الحسن القاضي، وذكره في التذكرة، قاؿ الحاكم: مرضي وزاؿ عقلو سنة أربع 

 وثمانين وعاش بعدىا ثالث سنين قصدتو فيها فوجدتو ال يعقل.
 )ط( محمد بن الفضل، عن أحمد بن إبرىيم المخزومي، وعنو أبو أحمد العبدلي.

(2/463) 

 
 

ضيل بن غزواف الضبي أبو عبد الرحمن الكوفي الحافظ، عن أبيو ؽ( محمد بن ف 5)نص 
وعاصم األحوؿ وحجاج واألعمش وخالئق، وعنو الثوري ومحمد بن جميل وعباد ووكيع 

وخالئق، قاؿ النسائي: ال بأس بو. وقاؿ أبو زرعة: صدوؽ. ووثقو ابن معين وابن حباف، توفي 
 الشيعة، احتج بو الجماعة.سنة خمس وتسعين ومائة، عداده في ثقات محدثي 

)ط( محمد بن قارف بن العباس أبو بكر الرازي، عن أبي معين الطبري وعبد الرحمن، وعنو 
 أحمد بن عبد اهلل وعلي بن محمد سماف، وذكره في اإلكماؿ.

( محمد بن القاسم بن إبراىيم بن إسماعيل بن إبراىيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن 2)ىػ 
ؿ رسوؿ الّلو والمقدـ فيهم والعابد الورع الزاىد أبو عبد اهلل، عن أبيو، وعنو أبي طالب شيخ آ

َوَلدا أخيو الهادي وعبد اهلل وولده عبد اهلل بن محمد وطاىر بن يحي بن الحسين، قاؿ القاسم 
عليو السالـ: صحبت الصوفية أربعين سنة ودرت الشرؽ والغرب فلم أر رجالً أبين ورعاً من 



د كاف باع نفسو من اهلل حريصاً مجتهداً على القياـ بأمر اهلل وبايعو كثير من اليمن ابني محمد وق
والحجاز ومصر، ُثمَّ نكث عليو األكثر فلم يتم لو حتى لزمو مرض أزاؿ عنو فرض القياـ، وتوفي 

 سنة إحدى وثمانين ومأتين.
ؼ بأبي العينا، عن )ط( محمد بن القاسم بن داود بن منصور الهاشمي مولى ابي جعفر المعرو 

جده والدوانيقي، وعنو الصولي، قاؿ الدار قطني: ليس بالقوي في الحديث. توفي سنة اثنتين 
 وثمانين ومأتين، وكاف شيعياً أخبارياً وىو راوي خطبة فاطمة عليها السالـ.

)جا( محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي الكوفي، عن علي بن المنذر وإسماعيل بن إسحاؽ 
اعة، وعنو أبو بكر الجعابي والدار قطني ومحمد بن عبد اهلل الجعفي، قاؿ الذىبي: قيل:  وجم

 كاف يؤمن بالرجعة. توفي سنة ست وعشرين وثالثمائة.
 )ط( محمد بن القاسم بن شريح، عن العباس بن محمد، وعنو ابن عدي.
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، عن إبراىيم بن سليماف، )محيط( محمد بن القاسم بن عبداهلل الكلبي الكندي أبوعبد اهلل
 وعنو عبد العزيز بن إسحاؽ الزيدي.

)مح( محمد الصوفي بن القاسم بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
أبو جعفر صاحب الطالقاف، روى لو محمد بن منصور، وكاف أحد األئمة الصالحين: لو وقعات 

أسره عبد اهلل بن طاىر وأرسلو إلى المعتصم فحبسو كثيرة مع جنود العباسية، حتى آؿ أمره أف 
واختلف في حالو فقيل: قتل صبرًا. وقيل: ىرب فلم يعرؼ لو أثر، وقيل عثر عليو ُثمَّ قتل، 

ترجم لو المنصور باهلل، ترجمة عظيمة وغيره من علمائنا عده الحاكم في الدعاة وقاؿ المهدي 
 والصحيح أنَّو من األئمة.

القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن بن بياف بن أبي سماعة بن فروة بن  )ش ط ؿ( محمد بن
قطن النحوي أبو بكر المعروؼ بابن األنباري، عن أبيو والحديث عن أبي سلمة موسى بن 

إسماعيل المنقري وأحمد بن الهيثم وموسى بن إسحاؽ األنصاري، وعنو السيلقي ومحمد بن 
رضي، قاؿ ابن خالد: كاف صدوقاً ثقة ديناً خيراً من أىل العباس أبوعمر الجزار وأبو أحمد الف

 السنة وأثنى عليو غيره. توفي سنة ثماف وعشرين وثالثمائة.
 )محيط( محمد بن القاسم، عن عبد الرحمن بن محمد، وعنو عبد العزيز بن إسحاؽ البقاؿ.

لي بن الحسن محمد بن القاسم بن أحمد بن الحسين أبو القاسم النقيب بآمل طبرستاف، عن ع
بن بابويو القمي، وعنو الشريف أبو الغنائم عبد اهلل بن الحسن النسابة، توفي في صفر سنة 



 ثماف عشرة وأربع مائة.
 )جا( محمد بن القاسم بن مهروية، عن محمد بن أبي العتاىية، وعنو عم أبي الفرج األصفهاني.

 و فهد.)ـ( محمد بن القاسم المعروؼ بسحيم الخراز، عن زىير، وعن
)جا( محمد بن القاسم الشريف أبو جعفر الحسني النسابة، عن علي بن مهدي، وعنو الشريف 

 الجرجاني.
 )علوي( محمد بن القاسم عن حسن بن محمد، وعنو محمد....

 )ط( محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد اهلل البرقي، وعنو حمزة بن القاسم.
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سم بن محمد التيمي النسابة الحسني، روى حديث األسباط، عن )أسباط( محمد بن القا
 جعفر بن محمد بن منصور، وعنو الحسن بن عبد اهلل العسكري.

)ؽ( محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناؼ المطلبي، عن عائشة وأبي ىريرة، 
 وعنو محمد بن إسحاؽ وابنو حكيم، وثقو أبو داود والفسوي، احتج بو مسلم.

مح( محمد بن قيس، عن نافع، وعنو ولده عبيد، لعلو األسدي الوالبي، وثقو وكيع وأحمد بن )
 يحيى وابن المديني والنسائي وأبو داود.

( محمد بن كثير العبدي المصري أبو عبد اهلل، عن شعبة وإسرائيل والثوري، وعنو البخاري 4)
ابن حباف. توفي سنة ثالث وأبو داود ومحمد بن منصور، قاؿ أبو حاتم: صدوؽ: ووثقو 

 وعشرين ومأتين، احتج بو الجماعة.
ش( محمد بن كثير القرشي الكوفي أبو إسحاؽ، عن ليث والحارث بن خضيرة وعمرو بن  2)

خالد الواسطي، وعنو إبراىيم بن محمد بن ميموف وأحمد بن عمر وعبد اهلل المخزومي مشاه 
والنا: وثقو المؤيد باهلل، أنكر عليو حديث وابن معين، وقاؿ: شيعي لم يكن بو بأس. قاؿ م

 التقوى فراسة المؤمن وقد وجد لو متابع، قاؿ الجلبي: صحيح ذكره في ترجمة بكر بن الحكم.
)ؿ( محمد بن كثير الصنعاني أبو يوسف المصيصي، عن زائدة وحماد بن سلمة، وعنو عباس 

الربيع: ىو من أوثق الناس ولينة بن محمد وعباس بن الوليد، وثقو ابن معين، وقاؿ الحسن بن 
 البخاري وغيره، توفي سنة سبع عشرة ومأتين.

)محيط( محمد بن كثير، عن أبي الجارود وأبي خالد، وعنو محمد بن علي بن خلف ومحمد 
 بن األزىر.

 )ش( محمد بن كثير، عن عطاء، وعنو أبو الشيخ بن حياف.



 )مح( محمد بن كثير، عن ىماـ، ىو العبدي.
 حمد بن كثير، عن إسماعيل بن مسلم، وعنو ابن أبي داود وقيل ىو ابن كثير القرشي.)مح( م

)مح( محمد بن كريب مولى بن عباس، عن أبيو، وعنو عبد الرحيم بن سليماف وأبوخالد 
 األحمر، قاؿ أبو حاتم: يكتب حديثو. واحتج بو ابن ماجة.

سالـ مولى العباسة بنت  )ط( محمد بن كعب مولى المهدي العباسي، عن مواله، وعنو
 المهدي.
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)مح ـ( محمد بن كعب بن مالك األنصاري السلمي، عن أبيو، وعنو الزىري والوليد بن كثير، 
 قاؿ الخزرجي، احتج بو مسلم وابن ماجو.

قب( محمد بن كعب بن سليم القرظي الكوفي أبو حمزة المدني، عن أبي ذر وعائشة وزيد  5)
س، وعنو يزيد بن الهاد وابن عجالف وابن المنكدر والحكم بن عتيبة، وثقو بن أرقم وابن عبا

ابن سعد وأبو زرعة والعجلي، وقاؿ في الكاشف: حجة. توفي سنة ست أو ثماف عشرة ومائة، 
 احتج بو الجماعة.

 محمد بن كوثر يروي، عن محمد بن سليماف بن الحارث، وعنو عبد اهلل بن شاىين.
لبصري أبو الصباح، عن محمد بن الصلت، وعنو يحيى بن محمد بن )ف( محمد بن الليث ا

 صاعد.
)جا( محمد بن مالك أبو المغيرة الجوزجاني، عن مواله البراء بن عازب، وعنو عبد اهلل بن واقد 

 أبو رجاء الهروي وسلمة بن سالم، قاؿ أبو حاتم: ال بأس بو. احتج بو ابن ماجو.
مراف بن عبد الرحيم، وعنو أبومحمد المعدؿ، ىو محمد )ش( محمد بن ماىاف أبو بكر، عن ع

 بن عبد اهلل المتقدـ.
)ـ( محمد بن المبارؾ بن يعلى القرشي أبو عبد اهلل الصوري، ُثمَّ الدمشقي، عن مالك وصدقة 

بن خالد، وعنو محمد بن عبد الرحمن الدمشقي، وعدة، وثقو أبو حاتم، توفي سنة خمس 
 عة.عشرة ومائة، احتج بو الجما

)ش( محمد بن أبي السري، ىو محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن الهاشمي موالىم أبو عبد 
اهلل الحافظ، عن عبد الرزاؽ ومعتمر وابن عيينة وخلق، عنو محمد بن الحسن بن قتيبة وأبو 

داود وغيرىما، وثقو ابن معين، احتج بو أبو داود، توفي سنة ثماف وثالثين ومأتين، أىملو 
وقاؿ في الجامع الوجيز: ابن أبي السري العسقالني من رجاؿ الشيعة توفي سنة سبع  موالنا.



 وثالثين ومائتين.
 )ف( محمد بن متوية، عن ىاشم بن القاسم، وعنو الفضل بن جعفر شيخ السماف.
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)ش ط( محمد بن مثنى بن عبيد بن قيس العنزي بفتح العين والنوف أبو مسي الزمن المصري 
فظ، عن معتمر وابن عيينة وغندر وخلق، وعنو البخاري والجماعة وخلق، قاؿ محمد بن الحا

يحيى: حجة. وقاؿ أبو حاتم: صالح الحديث صدوؽ. ذكره اإلماـ عليو السالـ، توفي سنة 
 اثنتين وخمسين ومأتين.

)ش( محمد بن مجاشع بن عمر، عن ابن لهيعة، وعنو بكر بن بكار، احتج بو الطبراني في 
 كبير وكذبو بعضهم.ال

)ش( محمد بن محبب أبو ىماـ الدالؿ صاحب الدقيق، عن الثوري وإبراىيم بن طهماف، وعنو 
الذىلي وأبو خليفة الفضل بن الحباب، قاؿ في الكاشف: ثقة ورع، ووثقو الذىبي، توفي سنة 

 إحدى وستين ومأتين.
 )ـ( محمد بن ميموف، عن ميموف بن مهراف، وعنو عبد الرزاؽ.

ش جا( محمد بن محمد بن األشعث الكوفي أبو الحسن نزيل مصر، عن موسى بن  )ط
إسماعيل، عن آبائو، وعنو ابن عدي وأبو محمد عبد اهلل بن محمد المعروؼ بالسقاء ومحمد 
بن داود بن سليماف الصوفي، قاؿ الذىبي: قاؿ ابن عدي: كتبت عنو بها جملة ولشدة تشيعو 

ن ألف حديث، عن موسى بن إسماعيل اىػ. واحتج بو البيهقي في أف حمل إلينا نسخة قريباً م
السنن الكبرى، قاؿ السيوطي إيراد البيهقي لو فائدة جليلة فإنو إلتـز أف ال يخرج في تصانيفو، 

عن وضاع سيما في الكبر التي ىي من أجل كتبو ذكر معنا ذلك في جمع الجوامع، وكاف سماع 
خمس وثالث مائة، وتوفي في شهر جماد سنة أربع  ابن عدي عليو بمصر في رمضاف سنة

 عشرة وثالثمائة.
محمد بن محمد بن أحمد بن مالك البزار أبوبكر األسكافي، عن األحوص، وعنو أحمد بن 

 عبد اهلل بن حسين.
)ش( محمد بن محمد بن إبراىيم الجزار، عن إبراىيم بن محمد بن يحيى النيسابوري، وعنو 

 المرشد.
 حمد بن إبراىيم الشافعي، عن محمد بن غالب، وعنو المرشد باهلل.)ش( محمد بن م
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)ش( محمد بن محمد بن إبراىيم الهمداني البغدادي البزار أبو طالب السمار الحافظ 
المعروؼ بابن غيالف مسند العراؽ، عن أبي بكر الشافعي وإبراىيم بن محمد المزكي ومحمد 

ه، قاؿ الخطيب: كاف صدوقاً صالحاً ديناً، قاؿ ابن فهد وقاؿ بن عبد اهلل، وعنو المرشد وغير 
 غيره: ثقة، توفي سنة أربعين وأربعمائة.

)ش( محمد بن محمد بن الحسن أبو علي المقري، عن أبي يعلى حمزة بن سليماف العلوي، 
 وعنو المرشد باهلل.

 .)ش( محمد بن محمد بن الحسن بن عيسى العلوي شيخ أبي عبد الّلو العلوي
)ش( محمد بن محمد بن إسماعيل الظاىري المعافري، عن أبي حفص عمر بن محمد بن 

 شاىين، وعنو المرشد.
)قب( محمد بن محمد بن مخلد البزار أبو الحسن، عن أبي الفتح محمد بن الحسين، وعنو 

 ابن المغازلي.
صور النديم )ش( محمد بن محمد بن أحمد بن الحسين بن عبد العزيز الشاىد العكبري أبو من

األخباري، عن حسن بن محمد وعباد بن يعقوب وصحيفة زين العابدين، عن محمد بن عبد اهلل 
الشيباني، وروى عنو الصحيفة محمد بن محمد شهريار، وعنو أيضاً علي بن الحسين الظاىري 

ي أبو الفرج والمرشد باهلل، قاؿ الذىبي:تكلم فيو وأحسبو صدوقاً. وقاؿ ابن فهد: صدوؽ. توف
 سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة.

ش( محمد بن محمد بن سليماف بن الحارث الواسطي ُثمَّ البغدادي المعروؼ بالباغندي  2)
أبوبكر محدث العراؽ، عن ابن المديني وشيباف بن فروخ وىشاـ بن عمار وخلق كثير، وعنو 

وخالئق، قاؿ دعلج ومحمد بن المظفر وأبو بكر المقرئ وأبو احمد الحاكم وأبو الشيخ 
الخطيب: رأيت كافة شيوخنا يحتجوف بو ويخرجونو في الصحيح، قاؿ في التذكرة: توفي سنة 
اثنتين وعشرين وثالثمائة، وقاؿ محمد بن أحمد بن أبي خيثمة وقد ذكر عنده الباغندي ثقة لو  

ر كاف بالموصل لرحلتم إليو ولكنو يتطرح عليكم وال تريدونو، وقاؿ الذىبي: صدوؽ من بحو 
 الحديث.

)ـ( محمد بن محمد بن عبد العزيز، عن عباد بن يعقوب، وعنو علي بن الحسن الظاىري، وثقو 
 المؤيد باهلل.
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)ش( محمد بن محمد بن عثماف البندار أبو منصور المعروؼ بابن السواؽ، عن أحمد بن 
 جعفر بن حمداف القطيعي، وعنو المرشد.

اهلل بعد موت اإلماـ محمد بن إبراىيم لو وقعات مع محمد بن محمد بن زيد دعا إلى 
المسودة، وكاف قد افتتح كثيرًا من البالد، ُثمَّ خذؿ وأسره ىرثمة وسلََّمُو للمأموف، قيل: قتلو 
 سراً واهلل أعلم. ولم يمهل اهلل ىرثمة بعده وقد استوفى أصحابنا أخباره ودونوىا في التواريخ.

 ن الحسن بن علي بن بزيغ، وعنو محمد بن جعفر التميمي.)ش( محمد بن محمد بن سعيد، ع
)ط( محمد بن محمد بن علي بن إبراىيم بن علي بن عبيد اهلل بن الحسين بن علي بن 

الحسين بن علي بن أبي طالب أبو الحسن بن أبي جعفر العبدلي النسابة المعمر ويكنى شيخ 
نيا، وعنو علي بن مهدي الطبري وأبو الشرؼ، عن خالو الحسين بن أحمد القاضي وابن أبي الد

الحسن العمري، قاؿ الذىبي: رافضي جلد فحسبو اهلل لمحمد مؤلفات كثيرة، توفي سنة خمس 
 وثالثين وأربعمائة.

)ش( محمد بن محمد بن الحسن بن الحسين العلوي، عن عبدالعزيز الزيدي، وعنو أبو عبد 
 الّلو الحسني.

ن علي بن عبد الّلو بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن )ش( محمد بن محمد بن عبد الّلو ب
 الحسن بن علي بن أبي طالب، عن يوسف بن يحيى، وعنو أبو عبد الّلو العلوي.

)ط( محمد بن محمد بن علي بن إبراىيم الحسيني العلوي اإلماـ المحدث عده اإلماـ في 
 رجاؿ أبي طالب، توفي سنة خمس وثالثين وأربعمائة.

محمد بن علي بن الحسين الزيات، عن عبد اهلل بن محمد بن ناجيو، وعنو أبو )قب( محمد بن 
 طالب محمد بن أحمد بن عثماف، قاؿ: حدثنا سنة أربع وتسعين وثالثمائة.

)ش( محمد بن محمد الشطوي، عن محمد بن يحيى، وعنو أبو بكر محمد بن عبد الّلو بن 
 ا.إبراىيم الشافعي، لم أجد من ترجمو وأىملو موالن

)ؽ( محمد بن محمد بن عيسى بن حاـز القطاف، عن محمد بن حسين التملي، وعنو أبو 
 الغنائم.
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محمد بن محمد بن النعماف أبو عبد اهلل المعلم ويعرؼ بالمفيد لو مئيتاً مؤلف على رأي 
 اإلمامية، وكاف أحد رؤساء الشيعة اإلمامية وفضلو أشهر من أف يوصف في الفقو والكالـ

والرواية، توفي سنة ثالث عشرة وأربعمائة وصلى عليو الشريف الرضي ودفن في داره سنين، ُثمَّ 



 نقل إلى مقابر قريش.
 وشيعو ثمانوف ألف من أىل نحلتو.

 )ش( محمد بن محمد بن فورؾ شيخ عبد الكريم شيخ الصوفية.
 محمد بن محمد، عن عبد اهلل بن شاىين، وعنو ابن المعطوس.

 ن محمد بن يحيى بن سليم، عن إسماعل العبدي، وعنو أحمد بن محمد الدقاؽ.)ش( محمد ب
)ش( محمد بن محمد بن النقوي بالنوف والقاؼ المشددة البغدادي، عده اإلماـ الحسن عليو 
السالـ في مشائخ المرشد باهلل عليو السالـ، وذكره صاحب الجامع وقاؿ: توفي سنة سبعين 

 وأربعمائة.
د األصبهاني، عن محمد بن إبراىيم األصبهاني، وعنو عبد الرحمن بن )ش( محمد بن محم

 محمد.
 )ط( محمد بن محمد البسطامي، عن عبداهلل بن نزار البجلي، وعنو أبو العباس الحسني.

)ش( محمد بن محمد بن علي الحسني أبو الحسن الشروطي، عن محمد بن عبد اهلل 
 الشيباني، وعنو المرشد.

...... عن أبي بكر بن محمد بن عمراف، وعنو ............ محمد بن محمد بن محمد أبو.
 محمد الثمار، عن محمد بن كثير وعمرو بن مرزوؽ، وعنو الطبراني.

 )ش( محمد بن محمد الظاىري المغافري، عن أبي حفص عمر بن أحمد، وعنو المرشد باهلل.
 العباس.)ط( محمد بن محمد اليزبدي النحوي، عن أبيو، وعنو ولده أبو 

)ط( محمد بن محمد بن ىماـ، عن سفياف، وعنو محمد بن زكريا الغالبي، والصواب: محمد 
 بن محبب بن ىماـ وقد مر.

 محمد بن محمود بن محمد أبو بكر، عن إبراىيم بن مهدي، وعنو أبو الفرج الحنوطي.
أبو عبد محمد بن محمد بن بنت األشج الكندي الكوفي، عن محمد بن عمار بن خالد، وعنو 

 اهلل العلوي.
)قب( محمد بن محمود بن قحطبة الكوفي المقري البندار، عن أحمد بن محمد الشميلي، 

 وعنو المرشد.
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)ط ؽ ف( محمد بن مخلد أبو عبد اهلل الدوري القطاف الخطيب، عن مسلم بن الحجاج 
وعنو ابن الجعابي  والحسن بن مسلم وعلي بن عبد اهلل بن فضالة وحفص بن عمرو وطبقتهم،



والدار قطني وابو الطيب وابن المغازلي، قاؿ في التذكرة: كاف معروفاً بالثقة والصالح، وقاؿ 
 الدار قطني: ثقة مأموف. توفي سنة إحدى وثالثين وثالثمائة.

 )ش( محمود بن مرده، عن إسماعيل بن حفص، وعنو محمد بن مقاتل.
 وعنو أبو علي بن إبراىيم. )ش( محمد بن مردوية، عن محمد بن ُبكير،

 )ش جا محيط( محمد بن مرزوؽ، عن عبد اهلل بن حرب وغيره، وعنو عمر بن خالد المقري.
)ط ش مع( محمد بن مرواف السدي الصغير، عن األعمش والكلبي، وعنو نصر بن مزحم 

اده من وغيره، وقد نالوا منو إالَّ ابن حجر فإنو وثقو في التلخيص وكاف صاحباً للكلبي، وعد
 رجاؿ الشيعة، توفي سنة تسعة وثمانين ومائة.

 )كم( محمد بن مرواف البزار الدمشقي، عن ىشاـ بن عمار، وعنو أبو أحمد الحاكم.
 ( محمد بن مرواف، عن الباقر، وعنو نصر بن مزاحم وغيره.22)
بن  ش مع علوي( محمد بن مرواف القطاف، ويقاؿ الذىلي أبو جعفر الكوفي، عن عبد اهلل 2)

جعفر وابن عباس وغيرىما، وعنو أبو أحمد الزبيري وأبو نعيم وعمرو بن المقداـ، احتج بو 
 النسائي.

 )ش( محمد بن مرواف، عن يحيى بن سعيد األنصاري، ىو السدي.
 )قب( محمد بن مرواف العراؾ، عن إبراىيم بن الحكم، وعنو علي بن العباس الشافعي.

، عن أبي كريب ولوين والزبير بن بكار، وعنو ابن شاذاف )ش( محمد بن مزيد بن أبي األزىر
والمعافا بن زكريا والدار قطني، قاؿ الذىبي: فيو ضعف ولم يترؾ قلت: روى في فضل 

 الحسين.
 )مح( محمد بن مساور، عن أبي خالد، والصواب: يحيى بن مساور.

لو األسدي )ط( محمد بن مسعود، عن عمر بن عثماف الزىري، وعنو محمد بن موسى لع
 محدث قزوين ذكره في التذكرة، وقاؿ: توفي سنة ست وثالثمائة.
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)مح ـ كم( محمد بن مسلم بن سنين، وقيل: شوبير الطائفي المكي، عن عمرو بن دينار 
وإبراىيم بن ميسرة وابن جريج وابن طاوس، وعنو ابن المبارؾ وابن مهدي وعبد الرزاؽ 

إذا حدث من كتابو، ووثقو غيره، وقاؿ أبو داود: ليس بو بأس.  وجماعة، قاؿ ابن معين: ثقة
وقاؿ ابن عدي: لم أر لو حديثاً منكرًا، توفي سنة سبع وسبعين ومائة، احتج بو الجماعة، لكن 

 البخاري تعليقاً.



خب كم( محمد بن مسلم بن عبيداهلل بن شهاب بن عبد اهلل بن الحارث بن زىرة الزىري  4)
المدني، روى عن خالئق منهم زين العابدين والباقر وعروة وسالم وعكرمة القرشي أبو بكر 

وغيرىم، وعنو معمر وابن عيينة والليث ومالك وخالئق، قلت: احتج بو الجماعة وأثنى عليو  
كثير من علماء الحديث وأما المؤيد باهلل، فقاؿ: ىو في غاية السقوط، قاؿ وقد روى أنَّو كاف 

لي، وقاؿ لو علي بن الحسين في كالـ جرى بينهما في معاوية  أحد حرس خشبة زيد بن ع
كذبت يا زىري وال زاؿ مالزماً لسالطين بني أمية ومتزيياً بزي جندىم ولو الطامة الكبرى عند 

عبد الرزاؽ، عن معمر، عن الزىري، عن عروة، عن عائشة، قاؿ:كنت عند رسوؿ اهلل صلى اهلل 
تنطري إلى رجلين من أىل النار فانظري إلى ىذين قد طلعا عليو وآلو وسلم، فقاؿ: إف سرؾ أف 

فنظرت فإذا العباس وعلي بن أبي طالب وأما اإلماـ عز الدين بن الحسن فقاؿ على الزىري 
مدار كثير من األحاديث التي يرويها أصحابنا فال ينبغي القدح في عدالتو وإف كاف مواصاًل 

ماـ عز الدين قريب إلى الصواب إالَّ أف عندي التوقف للظلمة ومخالطاً لهم اىػ، وأقوؿ كالـ اإل
، توفي سنة  فيما انفرد بو إالَّ أف يكن لو شاىد من كتاب أو سنة أو إجماع أو كالـ المعصـو

 أربع وعشرين ومائة.
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)ش قب( محمد بن مسلم بن عثماف بن عبد اهلل بن واره الرازي أبو عبد اهلل، عن الفريابي وأبي 
وعبد اهلل بن رجاء وطبقتهم، وعنو النسائي والبخاري ومحمد بن أحمد بن صالح وغيرىم،  نعيم

قاؿ ابن أبي حاتم: ثقة صدوؽ. وقاؿ النسائي: ثقة صاحب حديث. توفي في رمضاف سنة 
 سبعين ومأتين.

)ـ( محمد بن أبي مسلم، عن عبد الرحمن بن القاسم وقيل الصواب بن محمد بن مسلم 
 الزىري.
حمد بن مسلمة الواسطي، عن يزيد بن ىاروف وكاف صاحبو وعنو محمد بن حمداف وأبو )ش( م

 بكر الشافعي تكلم عليو وقاؿ الدار قطني ال بأس بو. توفي سنة اثنتين وثمانين ومائتين.
 )ط جا( محمد بن مسلمة المرادي. عن حجاج، وعنو حسن بن سفياف.

 لمرادي.)مح( محمد بن مصبح، عن محمد بن أباف، وعنو ا
)السيد ع ط جا( محمد بن مصعب القرقساني نزيل بغداد أبو عبد اهلل، عن األوزاعي وقيس 
بن الربيع وعمار، وعنو أحمد والرمادي وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرىم. قاؿ ابن عدي: ليس 

 برواياتو بأس، توفي سنة ثماف ومائتين، احتج بو الترمذي وابن ماجو.



 ي، عن مؤمل بن إسماعيل، وعنو أحمد بن سعيد.)ش( محمد بن مصعب الصور 
 )ف( محمد بن مصعب، عن حماد بن سلمة، وعنو عبدالملك الميموني.

)جا ش( محمد بن مصفى بن بهلوؿ القرشي أبوعبد اهلل الحمصي، عن ابن عيينة وحفص بن 
وغيرىم،  عمر الغداني وخلق، وعنو النسائي وأبو داود وابن ماجة والباغندي وعبد اهلل بن أحمد

قاؿ أبو حاتم: صدوؽ. ووثقو الذىبي، وقاؿ النسائي: صالح. توفي بمنى سنة ست وأربعين 
 ومأتين.

، وعنو علي بن الجعدو  )ش( محمد بن مطرؼ أبو غساف الليثي، عن ابن المنكدر وأبي حاـز
بأس بن أبي مريم، وثقو أحمد وابن معين والجوزجاني وأبو حاتم وابن شبة، وقاؿ النسائي: ال 

 بو. احتج بو الجماعة.
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)ش( محمد بن المظفر بن موسى بن عيسى أبو الحسين البغداذي محدث العراؽ، عن 
الباغندي ومحمد بن جرير ومحمد بن الحسين وخلق، وعنو علي بن الحسن المقنعي وعلي بن 

توفي سنة  الحسن التنوحي والدار قطني وخلق، وثقو الذىبي، وقاؿ: حجة وأثنى عليو غيره.
 تسع وسبعين وثالثمائة وعداده في ثقات محدثي الشيعة.

)ش( محمد بن معاوية بن أعين الهاللي النيسابوري أبو علي المكي، عن الليث وحماد بن 
سلمة وسليماف بن بالؿ، وعنو أبو حاتم ومطين وبهلوؿ بن إسحاؽ وخلق اختلف كالمهم فيو، 

 طبراني.توفي سنة تسع وعشرين مائة، احتج بو ال
)ط( محمد بن أبي معشر نجيح السدي مولى بني ىاشم، عن ابيو وأبي نوح، وعنو الترمذي 

وأبو يعلى وابن جرير، وثقو أبو يعلى الموصلي، وقاؿ أبوحاتم: محلو الصدؽ. توفي سنة سبع 
 وأربعين ومأتين.

القيسي أبو  )ش( محمد بن معمر، عن أبي داود الطيالسي، وعنو أحمد بن أيوب األرجاني لعلو
 عبد اهلل البحراني، احتج بو الجماعة، وثقو النسائي، توفي بعد الخمسين والمأتين.

 )ف( محمد بن معين، عن ىشاـ بن علي، وعنو عبد اهلل بن أحمد.
 )ش( محمد بن المغيرة بن بساـ، عن منصور بن يزيد، وعنو البخاري أزرى بو الذىبي.

عنو إبراىيم بن محمد، ىو الشهرزوري، روى ثالثة ما  )ش( محمد بن المغيرة، عن النعماف، و 
كفروا باهلل قط مؤمن آؿ ياسين وآسية امرأة فرعوف وعلي بن أبي طالب كذبو ابن عدي بهذا، 

 واحتج بو الطبراني في الكبير.



 )ش قب( محمد بن مقاتل، عن محمد بن مردويو، وعنو عبد اهلل بن محمد بن أسد البزار.
األموي، عن عمر بن أبي المقداـ، وعنو محمد بن عبد العزيز، قاؿ أبو  )ط( محمد بن المفضل

 حاتم: كاف صدوقاً من الشيعة، توفي سنة عشر ومأتين وقد تقدـ أنَّو أحمد.
)ش( محمد بن المنذر البغدادي، عن سفياف، وعنو محمد بن أحمد بن الفرج سمع عليو سنة 

 اثنتين وثالثين ومأتين.
 راشد بن نصر، والصواب: محمد بن منصور، عن راشد. )ـ( محمد بن منصور بن
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 )ش( محمد المنتشر، عن عائشة وابن عمر وحبيب، وعنو أبو بشر وابنو إبراىيم.
ش جا ؿ علوي محيط( محمد بن منصور بن يزيد المرادي أبو جعفر الكوفي عالمة  2)نص 

راىيم وأحمد بن عيسى والحسن بن العراؽ وإماـ شيعة العترة الكراـ روى، عن القاسم بن إب
يحيى وعبد اهلل بن موسى وىؤالء األئمة الذين اجتمعوا في داره في يـو من أقطار متنائية فطلب 

منهم محمد اإلجتماع على أحدىم والقياـ بأمر األمة والقصة معروفة، وروى عن أبي الطاىر 
األطروش وأبو زيد بن عيسى  أحمد بن عيسى وخالئق قد ذكروا في ىذا التأليف، وعنو الناصر

بن محمد العلوي شيخ العترة وعلي بن ماتي وغيرىم، كاف أحد أعالـ الزيدية المعمرين وشيح 
العترة المطهرين، وكاف اإلئمة يجلونو إجالؿ األب الكريم وىو ينزلهم منزلة الشريف العظيم، 

 سعين والمأتين.وكاف شيخاً معمرًا، روى عن ابن جريج وأدرؾ الناصر، توفي بعد الت
)ط ؿ( محمد بن منصور أبو سليماف المكي، عن أبي سلمة موسى بن إسماعيل المنقري 

ويحيى بن سليماف ومحمد بن سالـ، وعنو عبد اهلل بن مسعود الهاشمي ومحمد بن الفضل 
الهمداني، الظاىر أنَّو أبو عبد اهلل الجواز المكي الخزاعي، وثقو الدار قطني، واحتج بو 

 ي، توفي سنة اثنتين وخمسين ومأتين.النسائ
 )ش قب( محمد بن منصور الطوسي، عن أحمد، وعنو إسحاؽ الحرسي وغيره.

)ش( محمد بن منصور بن كربرماف الحارثي، عن عبد الرحمن بن عبد المؤمن، وعنو عبد 
 الرحمن بن محمد بن منصور.

بد اهلل التيمي، عن ابن قب محيط( محمد بن المنكدر بن عبد اهلل بن الهدير أبو ع 5)نص 
عباس وأنس وجابر وابن المسيب وابن جبير وطائفة، وعنو ابن المنكدر وشعبة والسفياناف 

ومالك وابن الماجشوف وخلق، وثقو ابن معين وأبو حاتم، قاؿ في التذكرة: مجمع على ثقتو 
 وتقدمو. توفي سنة ثالثين ومأتين، احتج بو الجماعة.
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لمنهاؿ التميمي المجاشعي أبو عبد اهلل البصري الضرير الحافظ، عن أبي عوانة )ط( محمد بن ا
وجعفر بن سليماف، وعنو الشيخاف وأبو يعلى، قاؿ أبو حاتم: ثقة حافظاً وقاؿ في الكاشف آية 

 في الحفظ، توفي سنة إحدى وثالثين ومأتين، وعداده في الشيعة.
ري بن يحيى الشيباني، وعنو أبو األزىر أحمد )ف( محمد بن منيب أبو الحسن العدني، عن الس

بن األزىر وغيرىم، قاؿ أبو الشيخ: ليس بو بأس. وذكره ابن حباف في الثقات، قلت ووقع في 
 رواية السماف أحمد والصواب: محمد.

)ـ كم( محمد بن المهاجر البغدادي، عن سفياف ونافع، وعنو أحمد بن العباس، لعلو القرشي، 
 ، واحتج بو النسائي في عمل اليـو والليلة.ذكره في الخالصة

 )ط ش( محمد بن مهدي بن ىالؿ األسدي، عن أبيو، وعنو إبراىيم بن جعفر.
)ش( محمد بن مهدي البصري اآلملي، عن عبد العزيز بن الخطاب، وعنو جعفر بن محمد 

 الحسني.
 )ؽ( محمد بن مهرويو وبو عن أبي حاتم، وعنو ولده عبد العزيز.

بن موسى بن أعين الحراني أبو يحيى، عن زىير بن معاوية وعيسى بن يونس، وعنو  )ش( محمد
الذىلي وابن واره وغيرىما، وثقو ابن حباف، توفي سنة ثالث وعشرين ومأتين، احتج بو البخاري 

 والنسائي.
)ط جا( محمد بن موسى بن أيوب الفطري المدني، عن المقبري وزيد بن علي، وعوف بن 

بن أبي فديك وابن مهدي واإلماـ الحسين الفخي وصنوه الحسن، وثقو الترمذي محمد، وعنو ا
 وقاؿ أبو حاتم: صدوؽ يتشيع صالح، ووثقو ابن حباف، احتج بو مسلم واألربعة.

)ط( محمد العابد بن موسى الكاظم بن جعفر الصادؽ أبو إبراىيم، عن أبيو عن جده، وزيد بن 
 وحسن بن مكفوؼ.علي، وعنو ولده العباس وأخوه موسى 

( محمد بن موسى بن حماد الديري البريدي، عن محمد بن مسعود وعلي بن الجعد 2)
والطبقة، وعنو علي بن إبراىيم والطبراني، قاؿ الذىبي: شيخ معروؼ أخباري عالمة، توفي سنة 

 أربع وتسعين ومأتين.
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عنو علي بن أحمد القزويني )ش( محمد بن موسى بن فضالة أبو عمرو الدمشقي، عن أبيو، و 
 وجماعة، قاؿ الذىبي: لو جزء مشهور، قاؿ عبد العزيز: تكلموا فيو.

)مرتضاه قب( محمد بن موسى بن الفضل بن شاذاف الصيرفي أبو سعيد، عن محمد بن يعقوب 
 األصم، وعنو أحمد بن محمد بن صاعد.

 م بن حمداف.)قب( محمد بن موسى الحرس، عن عمراف ابن الحصين، وعنو إبراىي
)ش( محمد بن موسى بن عمراف القطاف أبو جعفر الواسطي، عن حسن بن علي المقنعي 

 وغيره، وعنو الشيخاف وابن ماجو، وثقو ابن حباف، وقاؿ الخزرجي: موثق.
)ـ( محمد بن موسى بن وجيو، عن زيد بن علي، وعنو إبراىيم بن نافع والصواب: عمر بن 

 موسى وقد مر.
بن موسى بن نفيع الحرسي أبوعبد اهلل البصري، عن عبد اهلل بن جعفر )ش علوي( محمد 

 وغيره، وعنو الترمذي والنسائي وابن صاعد، قاؿ النسائي: صالح. ووثقو ابن حباف.
)ـ( محمد بن موسى أبو زيد المقري، عن إسماعيل بن سعيد، وعنو أبو بكر الصواؼ، لعلو 

 األوؿ.
لشيخ، عن إسحاؽ بن الحسن بن ميموف الحربي، وعنو محمد بن موسى الخوارزمي أبو بكر ا

 إسماعيل بن محمد بن علي.
 )ط( محمد بن موسى األسواري ذكر قصة بشير الرحاؿ، وعنو أبو زيد.

 )ط( محمد بن موسى البخاري، عن علي بن الحسين اآلملي، وعنو
 ظفر.)قب( محمد بن موسى الحضرمي المصري، عن محمد بن سليماف، وعنو محمد بن الم

 محمد بن موسى الوضاحي، عن محمد بن شداد، وعنو محمد بن علي العبدكي.
 محمد بن موسى، عن الطيالسي، وعنو علي بن الحكم.

)مح( محمد بن ميسر الجعفي أبو سعيد الصاغاني، ُثمَّ البلخي الضرير، عن ىشاـ وابن عجالف 
قاؿ أحمد: صدوؽ مرجي. وأبي حنيفة وموسى بن عبيدة، وعنو أبو كريب وأحمد بن منيع، 

 وقاؿ أبو زرعة: مرجياً لم يكن يكذب. وقاؿ السياني:صدوؽ مرجياً فهماً، احتج بو الترمذي.
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( محمد بن ميموف الزعفراني الكوفي أبو النضر المفلوج، عن الصادؽ وىشاـ بن محمد، 3)
بيد، قاؿ الدار قطني وعنو أبو كريب وعبد العزيز بن إسحاؽ وابن معين ووثقو، ومحمد بن ع

 وأبو حاتم: ليس بو بأس. ووثقو الحاكم، توفي في عشر التسعين والمائة.



( محمد بن ميموف أبو حمزة المروزي السكري، عن زياد بن عالقة وعاصم بن علي وأبي 5)
إسحاؽ وجابر واألعمش، وعنو محمد بن رستم وابن المبارؾ والفضل بن موسى، وثقو أحمد 

سائي، قاؿ في التذكرة: كاف ثقة ثبتاً نبياًل. توفي سنة سبع أو ثماف وستين ومائة، وابن معين والن
 احتج بو الجماعة.

)ط ش( محمد بن نصر بن عبد اهلل أبو الحسين، عن إسماعيل بن عمر، وعنو عبد العزيز بن 
 إسحاؽ وأبو الشيخ، والصواب: منصور بن نصر.
حنفية، وعنو قيس بن الربيع، قاؿ في الميزاف: )جا( محمد بن نصر الهمداني، عن محمد بن ال

 صدوؽ.
)ش( محمد بن نصير األزدي شيخ الطبراني وأبي الشيخ وىو يروي عن إسماعيل بن عمر 

 ومعاوية بن عمر.
)ش( محمد بن النصر بن محمد بن سعيد الموصلي أبو الحسين، عن أبي يعلي الموصلي، 

معجم أبي يعلى. توفي سنة تسع وسبعين  وعنو حسن بن علي المقنعي، قاؿ الذىبي: يروي
 وثالثمائة.

)ط( محمد بن نصر المروزي الحافظ، صاحب التصانيف، عده اإلماـ الهادي عليو السالـ في 
 رجاؿ أبي طالب وترجم لو في الجامع الوجيز، وقاؿ: توفي سنة أربع وتسعين ومأتين.

 و عقيل.)ط( محمد بن نعيم بن عبد اهلل المحمد، عن أبيو، وعنو أب
 )قب( محمد بن أبي نصر أبو عبد اهلل، عن أبي زكريا، وعنو ابن المغازلي.

)ط( محمد بن نعيم أحد العلماء المبايعين ليحيى بن عبد اهلل، والظاىر أنَّو ابن موسى بن أبي 
 نعيم الواسطي، قاؿ أبو حاتم: صدوؽ. توفي سنة ثالث وعشرين ومأتين.

زياد، وعنو يماف بن سعيد، والصواب: محمد بن حمير )ط( محمد بن نمير، عن محمد بن 
 بمهملة وقد تقدـ.
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)ط( محمد بن نوح الحافظ أبو الحسن الجند نيسابوري،، عن ىاروف بن إسحاؽ والحسن بن 
عرفة وعلي بن حرب وطبقتهم، وعنو أبوبكر بن شاذاف والدار قطني وأبو حفص بن شاىين 

 أموف ما رأينا أصح من كتبو. توفي سنة إحدى وعشرين وثالثمائة.وعدة، قاؿ الدار قطني: ثقة م
 )ط( محمد بن نهار بن عمار، عن أحمد بن محمد، وعنو جعفر بن الحسين الحسني.

)نص ط( محمد بن نوكرد أبو جعفر اإلستراباذي األصم، عن يحيى بن أكثم وعلي بن الجعد، 



 اعد.وعنو الناصر للحق، قاؿ الذىبي: ثقة حدث عن ابن ص
 )علوي( محمد بن نوار، عن حفص والهاللي، وعنو عبد اهلل بن زيداف،.

)نص( محمد بن نوكرد الروياني، عن محمد بن سماعة، وعنو الناصر للحق لعلو األوؿ، قاؿ 
 القاضي شيخ أىل الري وزاىدىم.

و )ؽ كم( محمد بن ىاروف بن حميد بن المحدر التاجر أبو بكر، عن داود بن رشيد، وعنو أب
أحمد الحاكم وغيره، قاؿ الذىبي: صدوؽ مشهور لكن فيو نصب وانحراؼ. توفي سنة اثنى 

 عشرة وثالثمائة.
)ط ش( محمد بن ىاروف بن عيسى الهاشمي أبو إسحاؽ البغدادي، عن قاسم بن ىاشم 

 السمسار، وعنو ابن عدي.
عباس الحسني )ط ش( محمد بن ىاروف بن مجمع، عن إسحق بن إبراىيم وغيره، وعنو أبو ال

 وغيره.
 )ش( محمد بن ىاروف، عن شريح، وعنو اإلسفاطي.

محمد بن ىاروف الحضرمي، عن إسحاؽ بن شاىين، وعنو عبد اهلل بن أحمد المقري، ىو أبو 
 حامد، ترجم لو في اإلكماؿ وحدث عنو الدار قطني، ووثقو أبو بكر بن العربي.

ابن عمر، وفي الميزاف عن ابن عمرو  )نص( محمد بن ىدية الصدفي أبو يحيى المصري، عن
 وابن مسعود، وعنو شراحيل بن يزيد، وثقو ابن حباف، احتج بو البخاري.

)ط( محمد بن الهذيل بن عبد اهلل بن مكحوؿ البغدادي أبو الهذيل العالؼ، عن محمد بن 
طلحة بن مصرؼ، وعنو إسماعيل بن إبراىيم اآلدمي، ىو الشيخ المشهور المتكلم العدلي 

 الجدلي. توفي سنة خمس ومأتين.
 )ش( محمد بن ىشاـ البعلبكي، عن سويد بن عبد العزيز، والصواب: محمد بن ىاشم وقد مر.
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 )جا( محمد بن ىشاـ السرخسي، عن علي بن مرداس، وعنو مكحوؿ بن الفضل.
وعنو جعفر )ـ( محمد بن ىشاـ السعدي، عن عبيد اهلل بن عبد اهلل الحسني، حديث األسباط، 

 بن محمد بن منصور.
 )ش( محمد بن ىشاـ البحتري، عن بشر بن الوليد، وعنو القطيعي.

 )ش( محمد بن ىماـ بن الصفر الموصلي البزار، عن عبد اهلل بن عبد الرحمن، وعنو المرشد.
)كم( محمد بن ىماـ بن عيسى البيهقي أبو بكر، عن محمد بن أسلم، وعنو أبو يعلى الحسين 



 الزبيري. بن محمد
)قب( محمد بن الهيثم بن حماد بن واقد الثقفي موالىم أبو عبد اهلل بن أبي القاسم البغدادي 
أبو األحوص العكبري، عن أبي نعيم وغيره، وعنو ابن ماجة والحسين بن محمد العلوي العدؿ 

 وخلق كثير، وثقو الدار قطني، توفي سنة ست وسبعين ومأتين.
ن جابر األزدي أبو بكر البصري، عن أنس ومطرؼ بن الشخير )ط جا ش( محمد بن واسع ب

والحسن وسالم وعبد اهلل بن الصامت، وعنو الحماداف وىشاـ ومعتمر وخلق، وثقو العجلي 
والدار قطني والذىبي وقاؿ في الكاشف: ثقة كبير الشأف، وعده المنصور باهلل في رجاؿ 

 ، توفي سنة ثالث أوسبع وعشرين ومائة.العدلية، احتج بو مسلم واألربعة إالَّ ابن ماجة
)ش( محمد بن وضاح الحافظ ترجم لو في الجامع الوجيز وعده اإلماـ الهادي عليو السالـ من 
رجاؿ المرشد باهلل، توفي سنة ست وثمانين ومأتين، قاؿ في الخالصة: محمد بن مسلم بن أبي 

الكريم الجزري وسليماف  وضاح القضاعي أبو سعيد الجزري المؤدب نزيل بغداد، عن عبد
التيمي، وعنو ابن مهدي وأبو داود الطيالسي وخلق، وثقو ابن معين وأبو حاتم وأبو داود وابن 

 سعد، قاؿ البخاري: فيو نظر. مات في خالفة الهادي، روى لو الستة، لكن البخاري تعليقاً.
وليد بن مسلم، )ط ش( محمد بن الوزير بن الحكم السلمي أبو عبد اهلل الدمشقي، عن ال

ومرواف بن محمد وغيرىما، وعنو أبو داود وولده أبو بكر ومحمد بن سليماف، وثقو الدار قطني 
 وأبوحاتم والذىبي، توفي سنة خمسين ومأتين.
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)ش( محمد بن الوزير بن قيس العبدي ابو عبد الّلو الواسطي، عن ابن عيينة ويحيى القطاف 
ابن أبي عاصم وابن أبي حاتم، وثقو أبو حاتم، وقاؿ في الكاشف: وطبقتهما، وعنو الترمذي و 

 ثقة متاء لو. توفي سنة سبع وخمسين ومأتين ومثلو في التذكرة.
)ط قب( محمد بن الوليد بن القاسم بن أباف القالنسي البغداذي أبو جعفر مولى بني ىاشم، 

الحسين بن علي المصري  عن سلمة بن كهيل ويزيد بن ىاروف وعفاف بن مسلم الصفار، وعنو
 وسليماف بن محمد الخزاعي وقد ناؿ منو ابن عدي وأبو عروبة.

)ش( محمد بن الوليد البسري العامري أبو عبد اهلل البصري من ولد بسر بن أرطأه، عن غندر 
والقطاف ووكيع وغيرىم، وعنو الشيخاف والنسائي وابن ماجة والمحاملي، وثقو النسائي، توفي 

 .بعد الخمسين
)ش( محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي بالضم أبو الهذيل القاضي الحمصي، عن مكحوؿ 



والزىري ونافع وخلق، وعنو األوزاعي وفرج بن فضالة ومحمد بن حرب وغيرىم وثقو ابن معين 
وقاؿ أبو داود: ليس في حديثو خطأ ووثقو أيضاً العجلي والنسائي وزاد: ثبت. قاؿ ابن سعد: 

 وأربعين ومائة احتج بو الجماعة إال الترمذي. مات سنة ثماف
)ط( محمد بن وىب بن عطية السلمي الدمشقي، عن الوليد بن مسلم وبقية، وعنو الذىلي 

 ومحمد بن يحيى العدني وأبوحاتم وقاؿ: صالح. ووثقو الدار قطني، احتج بو البخاري.
ني أبو عبد اهلل المدني )مح ـ( محمد بن يحيى بن حباف بن منقذ بن عمر واألنصاري الماز 

الهمداني، عن أبيو وعمو واسع وأنس ورافع بن خديج، وعن ربيعة ومالك وابن عجالف وطائفة، 
 وثقو أبو حاتم وابن معين، توفي سنة إحدى وعشرين ومائة، احتج بو الجماعة.
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عن أبيو، وعنو )أئمة( محمد المرتضى بن يحيى الهادي إلى الحق أمير المؤمنين أبو القاسم، 
ولده الحسين ومحمد بن أبي الفتح، كاف فقيهاً عالماً باألصوؿ وغيرىا، ولو المؤلفات الفائقة 
غاية في الزىد والورع، لو اليد الطولى في الجهاد بين يدي والده وانتصب لإلمامة بعد وفات 

ُثمَّ قلدىا أخاه أحمد  الهادي، ُثمَّ تخلى منها لما رأى من الناس الميل إلى الدنيا وترؾ اآلخرة،
 الناصر، وكاف يعاضده ويركب إليو، توفي سنة عشر وثالثمائة وقبره بصعدة مشهور مزور.

 )ش( محمد بن يحيى بن الحسين البصري، عن محمد بن مهدي، وعنو محمد بن المظفر.
 )ش( محمد بن يحيى بن زكريا أبو بكر، عن موسى بن إبراىيم، وعنو عمر بن الحسن.

مد بن يحيى بن سليماف المروزي الوراؽ نزيل بغداد، عن إبراىيم بن عبد اهلل الهروي )كم( مح
والحاكم بن موسى وعثماف بن أبي شيبة وأخيو أبي بكر وآخرين وعنو النسائي وأبو بكر 

الجرجاني والطبراني وغيره، قاؿ الدار قطني: صدوؽ. وقاؿ الخطيب: ثقة. توفي سنة ثماف 
 بو النسائي.وتسعين ومأتين، احتج 

)ط( محمد بن يحيى بن عبد اهلل بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب أبو عبد اهلل، 
حبسو بكار بن عبد الّلو بن الزبير والي المدينة، ولم يزؿ في حبسو إلى أف مات رحمو اهلل، 

 وقيل: في حبس الرشيد وخبره في األمالي والمقاتل.
خالد بن فارس الذىلي أبو عبد اهلل النيسابوري اإلماـ  )ط ش( محمد بن يحيى بن عبداهلل بن

الحافظ، عن عبد الرحمن بن مهدي وأسباط بن محمد وعبد الرزاؽ وإسحاؽ بن إبراىيم 
وخالئق، وعنو الجماعة سوى مسلم وابن المديني وخالئق، قاؿ أبو حاتم: إماـ زمانو. وقاؿ أبو 



النسائي وغيره، وكاف البخاري يدلسو، توفي سنة بكر بن زياد: أمير المؤمنين في الحديث. وثقو 
 ثماف وخمسين ومأتين.
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)ط( محمد بن يحيى بن عبد اهلل بن العباس المعروؼ بالصولي الشطرنجي، كاف أعرؼ الناس 
بلعبو، روى عن العلى بن....... والكديمي وغيرىما، وعنو أبو الحسن الدار قطني وعبد اهلل بن 

رىما، نادـ الراضي والمكتفي والمقتدر لو المؤلفات المشهورة، توفي سنة محمد القرضي وغي
 خمس أو ست وثالثين وثالثمائة.

)ط( محمد بن يحيى بن عبد الكريم األنصاري البصري، عن محمد بن جعفر ومحمد بن 
وىب، وعنو الترمذي وابن ماجة وحسن بن سفياف وغيرىم، وثقو الدار قطني، توفي سنة اثنتين 

 ين ومأتين.وخمس
)ط( محمد بن يحيى بن علي القزويني عن علي بن إبراىيم القطاف، وعنو أبوطالب، والصواب: 

 الحسين بن علي القزويني، كما قد ذكر في غير موضع.
 )ـ( محمد بن يحيى بن مطر، عن يزيد بن ىاروف، وعنو الطحاوي.

د ومحمد بن وىب بن )ش( محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، عن ابن عيينة وعبد الصم
عطية وطائفة، وعنو محمد بن عبد اهلل بن عمراف ومسلم وابن ماجة والترمذي وغيرىم، 

استشهد بو البخاري في كتاب الجمعة من صحيحو، قاؿ أبو حاتم: صدوؽ. وثقو ابن حباف، 
 توفي سنة ثالث وأربعين ومأتين.

ورى في مناقب الحسنين فمقتو محمد بن يحيى الحجري، من الدعاة إلى عبد اهلل بن موسى، 
 النواصب لذلك، وكاف من رجاؿ العدؿ والتوحيد.

 )ش( محمد بن يحيى، عن عبد اهلل بن سعد، وعنو البرمكي.
)ط ش( محمد بن يحيى بن ظربس العامري العبدي، عن عيسى بن عبد اهلل العلوي وغيره، 

 وعنو سعيد بن سلمة وجماعة.
موالىم األصفهاني، عن إسماعيل بن موسى الفزاري  )ش( محمد بن يحيى بن مندة العبدي

وعبداهلل بن عمير وأبي كريب وطبقتهم، وعنو أبو أحمد العالؼ والطبراني وأبو الشيخ وغيرىم، 
 قاؿ أبو الشيخ ىو أستاذ شيوخنا وإمامهم، توفي سنة إحدى وثالث مائة، ذكره في التذكرة.

 محبر، وعنو إسماعيل بن سكين.)مح( محمد بن يحيى بن األودي، عن داود بن ال
 محمد بن يحيى التميمي، عن أبي قتادة الحراني....
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 )ـ( محمد بن يحيى التستري أبو يحيى، عن أبيو، وعنو علي بن الحسن البجلي.
 )جا( محمد بن يحيى الرازي، عن عمرو بن شمر، وعنو ولده عبد اهلل.

وعنو محمد بن محمد الشطوي، لم أجد من  )ش( محمد بن يحيى، عن عبد الّلو بن داود،
 ترجم لو ولم أدر من ىو، أىملو موالنا.

)ط( محمد بن يحيى بن الحسن العقيقي، عن تميم بن ربيعة، ويقاؿ عن أبيو، عن تميم، وعنو 
ولده يحيى بن محمد إف صح أنَّو يروي عن أبيو محمد، وإال فالمعروؼ روايتو عن جده يحيى 

 لم.بن الحسن، واهلل أع
)ط ش( محمد بن يحيى بن سليماف المروزي أبو عبد اهلل، عن جويبر وعاصم وقيس بن البيع، 

وعنو حسن بن سفياف وعبد اهلل بن الحسن الكرخي وأبو الشيخ، قاؿ في التقريب: صدوؽ. 
 توفي سنة ثماف وتسعين ومأتين، احتج بو النسائي ووثقو الخطيب.

 حمد بن منصور، وقاؿ: ال أدري من ىو.)مح( محمد بن يحيى، عن أبيو، وعنو م
 )ط ؿ( محمد بن يحيى عن عبد الغفار بن عبد اهلل، وعنو مكي بن عبداف.

 )محيط( محمد بن يحيى التميمي، عن أبي قتادة الحراني، وعنو عباد بن يعقوب.
 )ط( محمد بن يحيى، عن محمد بن جعفر الكوفي، وعنو عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة.

 د بن يحيى، عن محمد بن ىب، ىو الذىلي.)ط( محم
)مح ط( محمد بن أبي يحيى األسلمي المدني أبو إبراىيم، عن سالم وامرأة منهم قد سماىا، 

وعنو إبراىيم وابن وىب ويحيى القطاف وحفص بن غياث، وثقو أبو داود والذىبي، قاؿ في 
 المقاالت: كاف يرى القدر، احتج بو األربعة إالَّ الترمذي.

جا( محمد بن يزداد السلمي األصبهاني، عن عبد اهلل بن محمد بن عائشة وأبي حاتم  )ط
الرازي وابن أبي الدنيا وغيرىم، كأحمد بن إبراىيم ملحاف وعنو محمد بن علي العبدكي وأبو 
أحمد العسكري وعلي بن محمد بن أحمد، قاؿ موالنا: الظاىر أنَّو صاحب المصابيح الذي 

 ممن قاؿ بالعدؿ والتوحيد، وذكره في تاريخ قزوين واهلل أعلم. عده المنصور باهلل
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)مح نص ط( محمد بن يزيد الكالعي الرفاعي ابو ىشاـ الكوفي، عن حفص بن غياث ووكيع 
ويحيى بن يماف وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن آدـ وخلق، وعنو مسلم والترمذي وابن 



وطائفة، قاؿ البرقاني: ثقة، أمرني الدار قطني أف أخرج  ماجة وابن صاعد والمرادي وأبو كريب
حديثو في الصحيح، وقاؿ العجلي: ال بأس بو. توفي سنة ثماف وأربعين ومأتين. وضعفو 

 بعضهم.
)مح( محمد بن يزيد الشامي، ُثمَّ الواسطي، عن إسماعيل بن أبي خالد ومخالد والعواـ بن 

ن أبي شيبة، قاؿ أحمد: ثبت. وقاؿ في حوشب، وعنو أحمد وإسحاؽ ويحيى وعثماف ب
 الكاشف:حجة عد من األبداؿ. توفي سنة ثماف وثمانين ومائة، احتج بو األربعة إالَّ ابن ماجة.

)ط( محمد بن يزيد اآلدمي الخزار أبو جعفر البغدادي المعافري العابدي، عن ابن عيينة وابن 
اعد والحضرمي، وثقو الدار قطني، فضيل والوليد بن مسلم والطبقة، وعنو النسائي وابن ص

 وقاؿ في الكاشف: ثقة عابد. توفي سنة خمس وأربعين ومأتين.
)ط( محمد بن يزيد القزويني ابن ماجة أبو عبد اهلل الحافظ الكبير، صاحب السنن، عن محمد 

بن عبد اهلل بن نمير وعلي بن محمد ومحمد بن يحيى وخالئق، وعنو أبو الحسن القطاف 
وح البغدادي وأحمد بن محمد بن حكيم وآخروف، قاؿ أبو يحيى الخليلي: ثقة وأحمد بن ر 

 متفق عليو: يحتج بو، توفي سنة ثالث وسبعين ومأتين.
)ط( محمد بن يزيد بن عبد األكبر بن عمير بن حساف الثمالي األزدي البصي المبرد النحوي 

والمازني، وكاف يحب الكبير أخذ األدب، عن أبي عثماف المازنين والنحو عن الجرمي 
اإلجتماع بثعلب واإلستكثار منو وثعلب يكره ذلك، توفي سنة ست أو خمس وثمانين ومأتين، 

 وعداده في الشيعة.
 )محيط( محمد بن يزيد بن ركانة، عن عبد الرحمن بن الحارث، وثقو ابن معين.

 وعنو أبو طالب.)محيط( محمد بن يزيد المهلبي أبو عبد اهلل، عن محمد بن زكريا الغالبي، 
 )ش( محمد بن يزيد البوشجي أبو بكر، عن أبي كريب، وعنو أحمد بن إبراىيم بن شاذاف.
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 )مح( محمد بن يزيد، عن مجاىد، ىو الكالعي الواسطي.
)مح( محمد بن يعفور ورواية الشريف بن معفور، عن سالمة بن غانم، وعنو عباد بن يعقود ىو 

 ذكره في اإلكماؿ.ابن أبي يعفور العبدي 
محمد بن يعقوب الكليني من فقهاء الشيعة المصنفين، روى عنو أبو عبد الّلو الصيمري وغيره، 

 توفي سنة ثماف وعشرين وثالثمائة، وذكره في اإلكماؿ.
 )ش( محمد بن يعقوب بن سوردة البغدادي، عن محمد بن بكار، وعنو الطبراني.



أبو جعفر، عن أبي الدرداء ىاشم بن محمد، وعنو )ط( محمد بن يعقوب بن إسحاؽ بن جعفر 
 ابن عدي.

 )ؽ( محمد بن يعقوب الفارسي، عن إبراىيم بن عبد الصمد، وعنو علي بن المحسن التنوخي.
)ـ( محمد بن يعقوب بن يوسف األصم األموي موالىم، عن الحسن بن علي بن عياف ومحمد 

طبقتهم، وعنو المؤيد باهلل والحاكم وأبو بن عبد الرحمن الهروي وبكار بن قتيبة وخالئق من 
شعيب أحمد بن موسى وخالئق، وكاف صاحب رجلو، قاؿ الحاكم: حدث في اإلسالـ ستاً 

وسبعين سنة ولم يحتلف في صدقو وصحة سماعو، وقاؿ ابن أبي حاتم: ثقة صدوؽ. توفي سنة 
 ست وأربعين وثالثمائة.

 )ش( محمد بن يعقوب شيخ ألبي الشيخ.
مد بن أبي يعقوب اسمو عبد اهلل أبو بكر الدينوري، عن أحمد بن سعيد الهمداني )ط ش( مح

 ورجاء بن حيوة، وعنو مهدي بن ميموف والبخاري وغيرىما، قاؿ الذىبي: حدَّث بمناكير.
 )جا( محمد بن يعقوب الخطيب، عن أبي يوسف القاضي، وعنو أبو أحمد العسكري.

كوفي زنبور، عن أبي حنيفة وعمر بن صبح وغيرىما، )ـ( محمد بن يعلى السلمي أبو علي ال
وعنو إسحاؽ بن بهلوؿ وأبو كريب وآخروف، وثقو أبو كريب وقاؿ الخطيب وغيره: ضعيف. 

 توفي سنة خمس ومأتين، احتج بو الترمذي ابن ماجة، قاؿ موالنا: وثقو المؤيد باهلل.
 )ش( محمد بن أبي يعلى شيخ ألبي الشيخ ابن حياف.
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ش( محمد بن يوسف بن واقد بن عثماف الضبي موالىم أبو عبداهلل الفريابي، عن فطر بن  2)
خليفة وسفياف وإبراىيم بن أبي عبلة وغيرىم، وعنو البخاري والذىلي وزمعة ونحير بن نصر 
وعمر بن ثور، قاؿ ابن عدي: صدوؽ، ووثقو أبو حاتم والنسائي والذىبي، توفي سنة اثنتى 

 احتج بو الجماعة. عشرة ومأتين،
 )ط( محمد بن يوسف بن يعقوب، عن إبراىيم بن ىالؿ، وعنو ابن عدي.

 )ش( محمد بن يوسف، عن األوزاعي، وعنو أبوالحسن السلمي.
 )ش( محمد بن يوسف، عن أحمد البزار، وعنو محمد بن إبراىيم البحتري.

 حيى.)جا( محمد بن أبي يوسف المكي، عن خالد بن زياد، وعنو أحمد بن ي
محمد بن يوسف األزدي المهلبي األندلسي الغرناطي الشيعي الحافظ المشهور المعروؼ بابن 
مسدي أحد أئمة اآلثار، وثقات الشيعة الكراـ، كاف يخطئ عائشة ويناؿ من معاوية وأشياعو، 



 ُثمَّ قتل بمكة غيلة.
 د اهلل بن إسحاؽ.)قب( محمد بن يوسف بن..........، عن إسماعيل بن أباف الوراؽ، وعنو عب

)ش( محمد بن يوسف أبو عبد اهلل العطيبي، عن الهيثم بن خارجة، وعنو أبو بكر المفيد سمع 
 عليو سنة خمس وتسعين ومأتين.

) ط جا ـ( محمد بن يونس بن موسى القرشي الشامي الكديمي البصري الحافظ، عن عمرو 
شافعي وأبو بكر القطيعي وأبو بن عاصم وغانم بن سالم وحماد بن عيسى، وعنو أبو بكر ال

أحمد األنماطي وخلق، قاؿ الكديمي: كتبت عن ألف ومائة، روى في فضل اآلؿ فنالوا منو، 
 توفي سنة ثمانين ومأتين.

)ف قب( محمد بن يونس، عن بشر بن عمر، والحسن، وعنو: عمر بن محمد، عومر بن عبد 
 الّلو بن شوذب.

 وغيره، ىو الكديمي. )ـ ش( محمد بن يونس، عن سعيد بن أوس
 )ش( محمد األسدي، عن يماف بن حذيفة، ىو ابن إبراىيم.
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